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[srAT'LTt} D.À AssücracÂt: tsÂIANA DE cgüos - ABC

cp.pirulo i

DÂ D rdüMin*çÃo, sEDr, FoRuM, patrvcÍpros E FINÀLIüAüE§

Art.,16 §ob a denaminaçã*.de Àssociação Balana de Crgos (ÀEC) fiça institu{da $rnfrr

süciadade civil, sanr fins h.lcrãtlvos, eom sede e fórum na Cidade de §alvador- BA,

qu# se regenâ peio presente Estefutc *, nos casos ornissos, pelas dlspasiç§es que

lhe f*renr aBiicadas.

Parágrain Uníco" Â Assüciaçãs Saiana tie Cegos constiilri-se con:c entidacie

,"eprÇSentaliva dag pesgoas corn deflciêncie visuai dç Estado da Bahia,

Art. 2§ 0 prazo de derração da Associa$o Baiana de Cegos é por tempo

indeterrninade.

Àrt. 3e À A§Ç tern.sêdÊ prôpria, domiÇílis legal, situada à Rua Nesquita dos

Barris - 4$, nesta Cidade de Salvador, Estads da Bahia.

Àrt, 4ü §ãr: orinr:ipios fundamenrais de ÂBe :

a) e respeito à pessüa hurrrana;

b) a _iustiÇa ssciai;

c) r: exercícic da dernocracia;

d) a cicadanta,

Parágr*fo Únlco" A ÀBe é alhsia a movimentos político-parlidários, acnlhendc e

tratando todüs üs seus sfuÍoç sem dlstinção de raça. etnia, ldeclogia, t*ndência

psiítica, dasse sociafl, eredo ou sexc.
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Àrt. 5Õ §âo finalidades da ABCr
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a) pl'ornÇ'ver e Earenrir todo o dlreitO das pessoas com deficiência uisuâl nc

da Eahia:

b) fiscalízar c funcionanrento dçs CenLros de Tre!namentc e Fni"nração profissional,

ü Cent!'o $ocial e <: Centra de F{abilitaqão, Reabilitaçãe e dernêis serviqos, para

prcporeicnar às pe§§ôa§ corn deÍiciência visuai a fon-nação necessária ao

desenvolvirnentg tJe suas potencialidades, a ftm de que atinjam a plena inciusão

srci*i n* Estado da tsahia:

c] ôCImhater a dimrinrinaçât s ã segregasa das pessoas eom deficlêneia visual nç
mencad* de tnãselh0;

d] pesq,Jisâr, nü mercado, ocupaçôes quÊ p§s§ãm ser preenchidas por pÊ§§sa§ cüm

deficiência visual, estírnulando &ssim a iniciativa privada nc apnoveitãrlfttrrto da sua
rn$ -de-CI,bra;

e) estlrnular e eriar eüoperãtivâs e emprêsâs quÊ visem à auto-sust*ntarã*
finaneirã, investirnentcg e mail*tençãp da entidade, bern eomo oportuniear trahalho

. às pessoas cürn deficiêneia visual;

f) Íncenfivar a ínclusã* social, educacional, cultural, esportiva e profissirnal das
pesssas eçm defictência visua[;

g] estin'tular a criaçã* de irnprmsa braile, bibltútma espe€Íâíizâda rüm tndss os
reeursos e clube de Íeitura;

h] pronto"r*r a partÍcipa$o das furnítias das pessoas rütr1 deficiêncÍa visual, bem

cor*c da ççmunidade erm geratr, nas ativldadÊs em prcl das rrre rna§;

i] orientar r ass*ciad* nÊ quÊ drz respeito à prevenção da cegueira;

j) sugerir e participar na criaÇão <le leis nas esferas municipal, estaduai e federai

oare inclusãc das pessoüs co!.n aeíiciência vis..rai;

k] estimrular e prsrnsver, periodicanrente, boletins, jsrnõis e revistãc ffim
distribuiçSc nos diversÊs rnunicípios do Estada da Bahia, contendo matérias
relaÇicnadas às pÊsssas com deficiência visual.

\
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l) manter intercâmbio rulturat" técnico e outrôs com entidades rçn

Bahiâ" d* Erasil e do Extenioj", que vJsarr aos idênilcns
shjetivs§;

rn) reunir os sórlos, trirnêBtrfilrnênte, Farâ debater e prüffiover solu$es ars
pnnblemas a des reladomados;

n) pt?rnlrverr quadrie*almente, o encôntrs baiâno de entidades dÊ, e Barâ

defieientes visuais, a firn.de debater, elabsrar Ê profllover metas eficazes ern favor

dos m*srnss nr Estado da Bahia;

o) estinrular e/ou criar núcleos dâ ÂBC ern toda o Estadc da sahia, visanda

à onganizaçâo srcicpolítlra da pessoa com deficiência vizual.

CAPiTULÕ iI

üü pATRiMSt§ril

A$. 6Ê Constituern-sÊ coms patrimânios todos as bens que a Entidade possui *
ffintô§ üutrês,que venha a pessuir.

Art" 7o Gs bens patrrmoniais da trnstih:iSo serão geridos da seguinte forma

a) a venda eu doação do patrtmônio deverá ser feita pelo ConselFra Adrrrinistrativs,

desde quÊ o valor de bem nãg ultrapasse a um salárÍo míniRlo" em vigência n*
País;

b) a aquisiçôo de bens patrimeníais deverá ser feita pdo Conse§ho Ádmínistrativo,

rcspaída*p pelo Fis*a[. dsd* que o valcr não ultrapasse a dez saláriss rrínlnnos, ern

vigência n* País;

c) B§ çts§o§ de valrres superiúres ãos dâs letras A e B deverão passar pelc crivo

da,4ssernbléia §eral Êxtrncrdiniár,ia, ÊÊnvsfada para este fin"!"

Art. 8o Â rÉceitê da entidaae advirá de:

àJ c#ntr:guiç.â* rnensai dns s*ciçrs"

*§SI CíVíL
to srÍí:l

,-

b] ecaçÕes;
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cj quaisquer sutrcs nneios linros

$'rt. E§ Os i:ens inóveis da ÂBC dever§o ser tombados peia Dinetoria Fiftândeira

sai-fipr*Ê que o bem for adquirido, meciante ô que r€ge este Estatutc.

&rt. Lü, Ern raso de dlssoíução ou extingo da ÂBC, destina ú patriÍflôni* ê

entifiades privadas reg!,stradas nç CNÀS municipal, êstadiral ou fed*ral, de fins
idÊntiecs «: semelhant*s,

Art' 11. Cabe ao *inet*r Flnarteeiro e,Iou ConseÍh* Fiscal apresentar reletário de

tornbarnents na Âssernhl*ia Geral OrdináHa, de f*rrnaçêo de comissâo eleitcra{.

ÇA,PÍTULO MI

DOS §OüIÜ§

Árt' i2 ü quadro sociel da ÂBC c,]nstitui-se de pessoas fisiças e jurídicas, as quais.

em nenhuma hipótese, nespr:nderãr: pelas obrriEaçôes que a ssciedade aEs*rlir.

Art' I^3" ltá ú3 {Fês} categcrsas de sóciçs, a saber: fundadsr€§n efeEivos e
cclaboradores,

&,-t. :"4" §ão sóci*s fi.rndadores Bs qrJ€ assinamrn a ata de furrdaçâo da ÂBC.

Alt. 15- Sãs sôciam efetivos âs pessúas som deficiàncía visual qu* e*iverem
d*vldamenre assscladas à Atsg.

Art" 16. 5ãç sêcios ç*laboradares Bs pe§sÊãs que desejarn colaborar pãrã ã

manutenção e desenuslvir*ento das ativtdades na ABC.

Art. 17. Serã* l"lornenageadas corn o título de Benenrerência:

a) loctas as pessoas que iorar:': eieitas pâra o cargo de presidente do

eonseihc, ndnrinlstrativc" exceto quando destituídas do carEo;

,@

w
r) t*ctas ãs pessôês que tenham presiado serviços reiÊvantes à ABC.

I

I
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Art. iE" Sã* Ceveres dos sócios funcladores, efelivos e colatlnradares:

al lrabalhar- en-: favor"drs objetivos visadcs peia ABC;

b) satisfazer pomtua|rnente ú pagâmeilto da conkibuição financeira a que se tefthãm

nbrigado, benr ccrrl+ f*n'nprir outros comprcn'lissçs assumidos para cÉrn e Entid*de;

c) respeittsr e curnprir o pr*ãg1te EsÊatutn, ass[rn c§,ms as nsnfias e diretrizes

regrrtare das atividades socl'ais;

d] participar, §ÊmorÊ que possível. de r*cias as ativiriades promr:vidns pela ABC;

Art. 19. 5ãÇ, direiitüs dos sóeiers;

a) ter csnherimerrte, b{mestralmente, do Bemonstratiuo Financeiro que *erá

ü[sponibitizado apos análise do Con*enho Fiscel;

b) reunir-se nas dep*ndências da ÀBC, para realizar quaisquer âtividÊdes que nêo

contrarism ô presefite Fs[€tulo e o Reglmer:to Ínternc.

Ârt. 2$. Toda e gualquer solieitaçâo para a uülização das dependêncías da

Entidade, fora do experiienteo deverá ser feita por escrito.

Art, 2i. O sociç p*dt votar e ser votado bem cÕrnü pàrticipar das atiiridades e

prorioções da ABC, respeitanrio o que prescreve üs artigcs 67 e 69 deste Estatut,:,

ÀÉ. 22^ üs sÓcios efetivos em plenc goz* de suês contribuições s*ciais terãc

prioricaoes em tsdas as atividaces promovldas pela ÂBC.

AÊ, 23. ü socio que rnfringir o presente EstatuLo e ãs nermas regirnentais ou, pcr

suas ativiciades, ti-ouxer pãre a ÂBC riscas de desprestíqio au deméritc, será runido

dorrr âdvertênc'ia, suspensão ou exclusão do quadro socí*l.

§ 10 Às penaiiciedes previstas neste artigc serão aplicadas pelo

Conselho Âdmifiistrãlivr:, cabendc recurso à Assemhieia Gerat,

§ 2ô Será excluído do ruadro social o sôcio que:
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Alt. 24, §âo órgâos da ÂEC, por *rdern de supremacia; Assennbieia Geral

Conse{ho Administrativo e Crnselho Fiscai.

§ÉSSAÜ í

Da Asse:'nbleie seral

tut. ?5. A Àssernbleia 6eral é c órgão suprêrnü da ABC e const!tui-se pela reunlão
dos sfuiog' Â§ §uãs decisôes são sernpre soberanns e incontestáveis, e só poderá

ser instaladts €i"fi prirnsra convocaçã*, com sos/o mais I d*s ass*clãdos, ou erfi
segunda q*nvosaçãCI, 3s rninutos deprís, mrn qualquer quórunr. Exceto quando

dismlver a tnstituiçã+ que serão tomadas pelo voto concnrde de Z/3 dss ãssçÇiãds§

presentes, não podendo deliberar em prirnelra convoeaçãcí set-r a rnaiot iâ absoluta
dos associadosn ôr.l €oNn rnÊnüs de v3 nas rsnvocaçôes seguintes.

Àrt" ?6. A Asscrnbleia Ger*l reunln-se-á ordinarianrente e *xtrâ*rdlnariarnente,

devendo §er cúnvscada peio Representante Legal da ÂBC, com antecedênda rní*ima
de 3ú (trinta) e 15 {quinze} dias, respectivamente, rnedtante edital, fleanda a ABe

abrigada a fazer usu de o$tros rnelos de c*nrunicaçãc oficiaís para divulgá-Ío.

Âft.27. A. Âssembieia Gerai serÉ instaladã pelô Rêpresentaflte {-egal cia Enlidade,
qu* prscederá à eleiçâo do Presidente da sessâo. cabencc a esie Ç*mpür a mesa.

Art. 28. Cabe à Assen'lbleia Geral Õrdinária:

a) neunlr-se q*adnÍenaimênte, para e*egen a tomissão Eleitorax, CI cCInselho

&drmímistrativo e flrymell-ro Fiscal ;

b) reunir-se anualrnente, nô primÊira quinzena de Janeirn, pÊr* âBrovãr *Ls reprovar
ã ptestaçS* de ÊÇntãs da AgC"

w
t
Ê
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,A*. 29 . Cabe a Assernbieie Geral Extra*rdinária reunir-se. for
necessiário. §êr"ã deliherar sr.rirre Essu,-ltos inerentes à ABC.

Àit. 3ú, 
-À, 

Âssentbieia (!erai" quâildo instalada, deiii:erara ccm maioria ocs v*tos

'ert. 31- sô Esrã* dlrÊitÊ â uotar e ser votado na Assen:bleia Geral, ss sárlss efetívss
que estiverern pres*nües e em dia coíTi §rjâs contríbui$e§, cÕflfnrrnÊ os art. 6s e
ôrt. 69, não se adrnitindo representação pnr mandato.

Farágrafo Linics. ú pagarnento dã cúntribuição â que se refere sste artign deverá
ser efetuads até u ültimç dia útil que entecede & Âssembleia.

Art" 32" Â AssÊrEhleia Geral Extnaordinária será cçnvocada pelo Represefitants

legalrnente *onstituído, par iniciativa própria e:

a) no minrmr i5 sócios eferiyos aclimplenles;

bJ re{a rneiorle do fionseth* Fiscai.

Att. 33. À srlicitaçâo da Âssennbleia Geral dcverá ser felta ao Repnesentante Legal

da ABC, tend* este 5 {cincoi dias úteis para oficÍaliaar a conyocatória.

§ 1o Em ceso de des,u"tíTlprirylento d*ste artigo, c Representarrte Lega! serâ

destituído do cargo, surnariam,ente, cabendo recursç à Ê,sserfibleia Éeral, rcnuççada
para ê§tê fim" ern um prazo rnéximo de 1ü dias.

§ 2Ê A cnnvmaçâs da assemHéia mencionãdâ no parágrafo ânterior será efetivada

rnediante mova snli{Ítação.

SEçÃ* IT

üo C*rrse;ho Àdrni ni st i"ai:i"**

Ârt" 34. s tonsího É.drnini*ratiua cornpõe-se de üs iclncn] rnembrü$, sendo qu* ú
Fnesiderlte e a vlce-Fresidente serã* eleitss pêrã um rnandat* d* 4 anos

eahendo ao presíderate cumprir ü que prsserBve ô ãft. 3s, no ato da poss*.

Farégr*f* lJnie*" Âcn-ritir-se-é reei*ição,
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Ârl. 35. üs rdr§os que e,§rnplenientam ü Conselho Acmln

pre§nchids§ através d€ c*nvite feitc pelr pre§idente em confsfrnidade com

Estah:t* e *h*decerá e *eguinte ordern:

üj Diretor finaneeir*;

b) Siretcr dÉ C&nÊufiiffiç§c Sor;at;

c) pire!;or de §dur;ação, Cultura * Espc*e;

Art" 36" lt{c irnpedirnÊnts ds Fresidente * Vice-Preçidente, os rargos não pnd*r$o

§er s&JFados, cabends recursfl à Àssembleia -Geral, convccada especificamente

Fãrã Êste flrn pelo Csns€lho Fiscai;

Àrt, 37. ú toreselhç Adrministrativo rellnlr-se-á sndinariarflente *L {uma} vez as rfiês

€í extraordinarinmente, §ernprÊ quÊ fpr necessário, canvocado peto seu

R*presentante l-*gn{, cÊrfi prãão rnínimo de 4Ê hsras.

Ált" 3S. s Cnrlmlho AdrninistrativÕ reunir-se-á cern q*órum n'rínime de 50Yo nrais

ft1- {urn}, em primeira ccnvocaçãc, e. rneia hora mais tarde, *om qualquer quôn-lrn.

Art. 39. Sãe ats-iht"tiç&s do Conselh* Administrativ*, alérn das que lhe caberâo

par força de Lei, su de outro dispcsitivo deste Estatuto:

n) curnnrlre fazer cumprir o presente Estaiuto, o $Legimento Interno * Êteitoral;

b) ser c nespcnsáve!, irfiediatÊ, pÊla âdminlsh'ação da ÀEC e petrs cumpriment* clc

suas fina[ldadm;

c) gerir m negócios da ABC e zelar pelo seu patnlmônio, benn cornp tê-ls seb zua

guarda;

cl) prcmovei" a *rçanlzaç§c, a coordenação e o plane;amento dâ ABC;

e) rrganizar o relatÔrlo anual da ÀBC, a previsão orçamenfiáriô Ê ês planos de

trabaÍho pâra o exercicis sequinte;

ffi

ffi
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f] eieborar prÕgrêÍnãsr i:rôJetús * pranos de ação, e proins\lêr sua execução;

g) aprovar ceiebraçSo de csntratüs, convêni*s, acürdÊs e outras questães relativas
a matér"ias axtra*orçârnentársas da Enfidade;

lrl aorovar.as ciespesas *rdinárias e extraordinérias;

i] apresentar & AssernHeia Êeral, convocada para este fim, urna vez por ãno,
relatárlo da balanço financeirc do exercício Ênteil'isr e a previsão orçarnantiàdã paila

0 ãflü Êm exerc{ci*;

ji admitir e den'litir funqionártss, fixar seus salários e cünceder-lhes eutres
wantagens;

<i atr-;ar na soluçâ* cios pr*hlemas inerentes à inciusão das pessoas com de.ficiência
'Jisuei 

.

Att, 4ü, eabe ao fi,epresentante Lesal;

aJ reç:resentar a .ÀBC aiiva e passivarnentê, err juizo or; fora deÍe;

b] superintender es atividad*s dos órgãos da ABC, conduzindo-as de rnaneira a
concretizar suã§. fr nalidades ;

c) convocar e p'esidir a reunião do conselh* Admini§trativo;

;l,r ccnvçcei- es AssÊn'1bléias #erais. atendenco âo que prescreve * arl" 33 deste
Estatuto

el autenticar, c$jlrt ü üiretor financeirú, livrc* e docurnentos ccntáheis, bem coms
as*ir-rar, §ürn $ rne$Ísr eheques, *ndens de pagameRtc e quaísquer papé[s de
erédits referentsr às <lperações financeiras e patrimoniais da ABC;

f] autenticar, cÊrí1 a Vice-Presidente, livrcs e documentas, assinar correspond*rrçias

e dernrais exped{*ntes da.ÂEC;

§) encarminhar a* eonselhç FisÊl ss planos de trabalho e a previsão orçamentÉria
pãrÊ s cxercíc{c seguinte, ncs últinres B0 (trinta} dias dn ans ssslai; w

V*ã i
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hi encamini:ar ç ryaiancete birnestral ao Ccnseiha Fiscal;

i) nnrnear * de§tiEilirn quando *ecessári&, os demaig rnembros que mrnpõern *
Cwrse[hç,&dmi nistrativo:

j) tomar púniico por rosos cs rneios 6e cornuntcação da ABC, até o So dia útil, a
planiiha de receitüs e despesas do mês anterior;

k) praticar t*dos os atss inerentes êo carge.

Ãtt. 4;1 " eane ao Vice-Pi'esrdente:

a) substituir s Fresiaente Êrr eâsc'§ de vacância € s€rxpre que necessdrio;

*) ciiriqlr e Íiscailzar üs serviÇos Ce secretaria;

c) eíahorar * reiatoric anual de AÊC, juntc cúm os riernais Diretores;

d) auxiliar o Fresidente ern süãs funções.

Art. 42. Cab* an Diretar-firiance!ro:

a) *rgenizar a departan'lents de flnanças, §üpêÍvisionando os serviços de

arreeada$* e nnovimentação ft nanreira;

bi efetuai'os pagâmentÕs ctss cont8s autôrjzadas,

ci apresentar *o Conselho ,&dminisirativo os balancetes nrensais e c, balanç* a*uai

,jq rftavlmet;t.s Ilnanceiro da ABC;

d) encarninhar aç Consdfrs Fiscal os balancetes bimcstrãis e o balanç* anual do

mouimenta flnane*lra da AEÇ;

*) aeompanhar tgdoç üs assuntss * prccedimentü6 relativos ass inter'*sses

eccnôn:ico-fi nameeirnç d* ASf ;

ff rnanter registros eios bens pat;'imoniais, zelando poi- sua rnanutensão e

conseruaçãc;

e.,
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g) eleborar anualrnernte. e s*rÍipre .§LJe for çolicitadc, o da

entidaeir;

h) auxliiar * Pr*sici'en.re nas funçôes flnanceiras.

Art. +3. fabe ao üii'etor cJe Cornunicaçã* §ocial:

a) *rganizar ãs atividâdes sociais da ABC, proporcionado entretenirnentn e lazer aos

seus associ*d*s;

h) fazer csnta,ts csÍn autorisades, artieulando-se com órgãos assisterÉciais e

preuldenciárlos a fãnn de buscãr ap*io e fçrtalecer a entidad*;

ci div,;lgar as arividades da ABC pêrã os seus associados;

d) pron'lover aç§es junt* à midia lntpressãr rediofônlca, televisiva e outrâ§, Çom §

Intultu de dar visíbilidade à ,4Be;

ei gerir ss rne{üs de c*nrunicacão id existentes na ABC, bem conrc ampiiá-l*s;

f) rnanter cüntatts Ç*i?x tod§6 ús ã§s§eiÊdü§Í cúrn a obJetivo de aproximá-los da

Institi.iição;

gi nraticar- tôdüs os etos {ner-entes âü eârqo"

Art" 4.4. Cai:e ar: DiretÕi- de Educação" Cuitr:re e Espçrte;

a) providenciar *bras em Brâiílr, mâteriãl didÉtic*, visândo à ampliaçãc dn merua

hiHi*teeani*;

b] mabilizar r€cursss tácnlens e hurnancrs necessários ao lazer cultural, ê esportive

dcs seils *ssrciadm;

e) uromover r: iniercâmhio com e'utras entidades de e nara pessoas eorn cleficiêr:ci+

visual, obj*tivanco a pr*tica d* espcrre;

d) prngrarnar e manter ern funcíonamento a gráficau vlçanda à publicaçãs dos

materiais produzido* pela lnstttuiçso;
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Do Ccnselh* Fiscal:

Art. 45" ü flonselho Hsral será csrnpCIsts de 03 {três} menrbros titulares e S1

(qrn) suplente, el*ito ern dTapa distinta"

Parágr-afr único" Adflnifir-se-á a reeieição"

êrt. 46. hI§ câss d* não haver inscri#ô de Êhâpa pârã o Conselho Fiscal nun"l

Prâzs e§tãb*Necido neste Eshfuton os conselheírns serão eleit*s posteriorn'lemte ern

assenrbléi a extranrdimária.

Art. 47. Cr:mpete ae Conseiho Fiscal

a) reunir-se erdlnariamerte urna vez pÕr mês *, extraordlnariamente, sêmpre que

fer necess;ârio;

b) analisar e errnittrr pareÇer sobr* â propcsta onçarnentánia *ncaminhada pelo

Cansel hr Adn'rãnistrativo;

c) analÍsar, ernitfrnda parêrer aç balanceLe bimestrai e ãnuãl da ABC;

c,\ cülvücar o Ccnselhp A*n:lnistrativo sempre çue julgar necessário:

ei denunçiar em assembléia, o Çonseiho Administrativo, se vertfiradas

qua*squer irregularidades, soníeitando que sejam tomadas n'ledidas cabíveis;

f) auxiliar e ÂdmimÍstratlv* na connuç5* da Enti*iade;

g) es decisôes dn Conselho Fiscal serão tomacias pela r.lal§ria dos sei:s nrembres

titularm;

h) o oresidente dc Conselh* Fiscal será eleito entre seus membros.
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-l6rzeÂrt.4E - Cornpete ao PresBdente dc Êsnseiho FiscalT-

a) reBresentar u: eonselho Fiscal ern suãs decisões, atirra e passiyarnente, ern

*u f*ra nere;

b) c*nvtcar * presidir a neunião dç C*nselho Fiscai;

e) eanvorar as Ássenrbléias Gerais, efsndendo ãs que presüreve o art. 3õ deste

Estatute;

dj et'tsriver ü memrrs supiente €m easo de vacância;

e) encarrilrhar à gssenrbleia GcnaÍ de pr*staçâo de contas, s pêrecÊr assinadn

peia rnaío*{a dos seus mennhros;

f) em ease de d*szunrprirfiÊntô dc que trata a íetra E dste artiEc, * presidente

será destituíds do conselhq e sofrryii a* sansôes previslas neste Estafuto;

gi praticar todos r:s a[os inerenies aü ca]-gú.

CAPÍTL'LG \i

ÜA§ ELEICÔE§

,Ert. 49" As el*iç§es pãt'â s Cons*lho Adrninistrativo e n Conçelha Fiscal serão

reaXÍzadas a cada 04 {quatro} ãno§, nã primeira quinzena de dezernrbro,.atr-avés de

vcto sçcreto e dlr o des só*i*s, em ç*nfçrmidade eonr este Estatüts.

Art. 5§. O C*neelho Adrniniskalive e Fiscal s*rá ernpossado na segunda quinzena

de laneiro.

Parágrafc únicp, fabe à cornissão Eleitonat fiNar a data e divulçar nCI dia da

assernbltffa"

Àrt" 51.,4 cornissãc Eleitoral será eleita 4s {quarenta e cincc} dias antes ces

eieições, pei* nssenihleia Exti"aordjná;'ia, bern comú c iançamenic dc edita$"

fl-}*r**-
fffiLh

ffiV



í*i*Ls.

l§
" 

_ :,': -"-

4§ ,0tu
Pan*Erafo úniço. ü inicia das lnscriç&s das c{-rapas ficará a critérío da

Elett*ral"

Art. 52. .& csrnissáü Eleitçrai será compnsta dÉ G3 {trâçJ membros, eileitos enl
Assernbleia Geral *rdinária, que deverãc esçolher entrs si urn presidente.

Pamiçmfo Úmico. À Corsissâs Eíeitoral pderá ser aerescida de 0l {ur.n} rncrnbro da
chapao sem direito â vots, indicads n* at* da inscrição.

Aú. 53' A comissâo Eleitorê: cnnduzird Õ prôcÊsso até a passe dos eleitos.

Art. 54. À agg cabera fcrnecer todos ss recur§gs para s bom andan:ento dos
:ra§ath*s da C*r:ilsslis Eieir*r*a!

Art" 55' FIão s*r§o ãceitüs candidatçs ísolados, e/ou inscritos Êm rnais de urna

chapa, exçetp nü que se refere s art. 4s. quand* caberá à Assemhleia definir.

Farágrafe úni'c-*" ü prazc rnáxirno das inscrições das chapas será de E {cinra} dÍas
antes das eleições, de acordo com os critérios estabelecidos pela Êsmissâo Eleitorel"

Àft" 56. t\ão será permitido o acúmulo de cargc nos Canseihos.

Paráçrafo únics. S rn*nnbro que deixar o Csnselho Fixat, por quaisquer rnütiuos,

flcariê in"lpossibit|tad* de ocupar flârgs no Administrativo durante + rnandato em

cij16*.

Art- 57- 0 nnernbra eleito que de*ejar licenciar-se terá a licença e*nredida pelo

período de até sü dias, so podenda ser prsn-ogãdo por igual período umã únlca vez,

mediante cornpnouaç§o pül' ffleiü de atestado médico e apnouação dos Ç*ns*lhss
Âdrninlstrattv* * Fiscal -

CAPÍÍUL§ V;

DeS PEí\jÂLIDADs§

§ESSÃü I

DTS R.EFRE§TNTÀF.ITE§ LEGÂT§ *A ÊIJTIDÂDE

ffi

aserã* ii'npuradas ao Fi"esidente, vice-presidenle e f;,rnselheiros Fiscãi§"
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Arl" 58. rJ fi.epres*ntafite L€gal que infiigii- ô art. 33 dÊste Estêtutç sofrerd c{]m a

perda dç cargc e terá o selr direito de votar e ser votadê susüessô por g oitcJ
-ifift<

At. 59" 0 Representante Legal quÊ ns ato do exerc[ci,o contrair pârã ã Entidade

desprestigi*s. danos frnanceiros e eutro§, além de ser aplicadü s art, sr, será

exclnído do'quadro social seguindo o que prescrêvê o ãrt. ZS.

Farutgraf* únic*, H,m câsà de Parecer favnnável da Prssernbteia, só podená rêtornÊr

ao quadro ssc$al apds 5 {cincai snos mediante âprsvaçãs da mÊsrfia.

Ait" SÇ. 5e comprovada a conivên*ia elou negligêneia rí* Fresidente d* tonselhs
ffiscal para ae atos desçritos ns art, 58, lhe serão lrnputadas as penalidades
prÊvt§tâs n*§se affiiqo,

Art. 6L. Flc easo de o Represenlante Legat descumprir as letras G. H e I do ãrt. 40,
§Êtrn urna justificativa prévia, s*rá punido com pâgâmento dê mr"llta ne valar dq 1

{um} salário rnínimo"

§ Xç 0 R,êpresentãnds *-egal terá 5 (cincc) dlas riteis para realizar o pasarnento de
que fala este affiig*"

§ 26 Em easo de oeszurnprimento do panágraf* antedor, s rspresentante legal será
dmtituÍds do carge.

Ârt" 62" Fdn caso de e Presidente do Conselhç Fisqal descc.tmprir o qile pr*§trÊua a
lÊtrà E da art. 4§, lhre Será aplimda a penã previ§tâ ns ârt. Sg.

Âtt. 63' Íti* caso de o Fresidenle do Conseiho Fiscal descui"nprir n que prescreve as
íelras E e e do aÉ. 48/ sofnerá corTr E perda do cergo € a desiiluição cjc eonselh*.

*,rf' 64. § mernbnn dc ConseXho Fiscal que faltar 2 (duas) reuniões eonsecutivas
*r.r 3 {três} altemaoes sem Justificafiva formal serÉ destituídc do c*nselho.

§ESSÃÜ ii
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a j atrasar-se nú pagêmento de 3 mensaíiriades;

n"'! etentar cünirã os vitais ínteresses da ABC e drspositivos do presente F:tatuto,
aendç que â sua exclusão proeessar-se-á mediante a shservância das seguint*s
f*rn'lalidad,es:"

b.I o Processo de invsçtigação será iniciado por denúnçla escrita, feita psr
qualquer sócia em plenr gozo das suas contribuiç6es ssciais, pelo Cons*lh* Fiscal e

dírigida ao Representante Legal;

h.2 - nr praz* d* dez dias a paÉir do recebimento da denún*ia, o Repn*sentante

Legal deslgnará sôrio da ÃBÇ ern pleno g*zo das suãs col'Itribuiçôes sodais, pâra

adot*r t#ãs ôs n'ledidas nxessárias à instrução do proc*sso;

b.3 - ç instrutçr do processo dillgenciará para coletar as provãs em direlto
admitídas;

b'4 - çoletadas as orüvasi t acusado seré cltado, para apresentar sua defesa. no
prazo de 1ü idez) rlias úteis, podendr: consultar os autos na secretaria de ABC;

b'5 - reeebida a ciefesa, s instrutor do processo fará relatôri*, resun-irndc a

ôrgurnêntaçá* da denúneia. as pxlvas prnduziclas e as alegações cto acusadol

b'6 - o instrut*r do prccesso encaminhará os ãrJios ãs Representarrte Legai da

AEC, o qual convocarÉ uma assernhléia extraordinária Bara delib*r"erl

b.7 - será tom§da a decis5o rnediante s vots da rnaiori* simples dss rnEnnbrns da

assemHÉia *xtre*rdinária;

*.8 - en"l caso de empate na votação, çrrevalece;*á o val* ao Fresidente da mesma;

b. I " a ata de Jr:trgarnento lndicer;i, de rnodo resumici*, aE disposiçües estatutárlas
ou leçais iníringidas e as razôes de rJecis5o de exclusôo ou de absolviçãe;

§ 30 s associad* que for excluído do quadro, mediant* a alínea a do narágnafo
regundq só poderá retúrnar ao quadrc de assçciadssí {'lã cnndiçfin de novo s6,cio,

seguindr s que prescreve o presente Estâtut§.

í c ,'lrí.-:
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Art" 65, Õ s*cio que for exaluído do quadro sseial çonforrne o ãrt. 2Br
segundo, alínea A, sô pnderá retornar mediante paçarnento rJe mujia no
eqL;iuelenle I Llrnã anuirlacie, e na eondição de ncvc sócjo"

Art. 66" o assoçieda que for exduído do quadro mediante e que coffi.lpete s art.
23, parágrcfo s*gund*, d*s linhas B à §9, só poden* retsrnar ao quadro s*eial da
lnstituição aFós o perirdo de S {cincr} anâs, mediante aprovação em assembléla.

TÀFífl.JLü WT

tlA§ $Í§pÕsIÇôrs ,;ERÂIS ã lx'Á\isiTóR.rÂs

Ãrt. 67. A de$ituiso de guaisEuer membros dos cffrselhcs será deliberada por

uma, Ássen"lbleia Geral sxtraordinária, eçnvocada para este fim, send* ã mesry1a

aproveda For rnai6r*â simp§*s dss sórios em piena Eozo de suaE atividades sociaÍs.

Àrt. 68. ü direitp de uotar e ser votado, srn todas as instâncias da ÂEC. será

exercido pelo sscis efetívs.

Fanâgrafo únirs" fde tãss rios colabarasores que pertencerern ao Conseih*
Àdministrativc e Fiscal* ficará reservado apenas n dineitç de votãr.

Ârt" 6§. ü dire§tç de qr:e trata o art, ÉE s* serÉ exereido pelos sócios que ffitiverem
enr plen* g*zo de suss atividades sociaÍsn * pcla menas csm uríi anc de filiaçãn,

exeelo quande for par* eleição e destituiçãn dss conselhos, e dissolução da

insUtuiçÉo. onde o prazo rnínimo será de 4 anos.

'âtt. 7ü' Os cargos de Fresiriente Ê Vice-Presidente só pcderãc se1 ocL*pad*s poí

ú*§sÕÉs ccrr* der"iciân,;i a uisuü,

Ait. 7Í.' ü cJed*da ã reft'lunerãção aos mernbros dos Csnselhos peln exersi*io dc
ce§'§Q"

Ârt. 72" 0 Coqseltro Administmtivo sô poderá ser esn"lpÊstô por, no rnáxirnc, Fpe/o

{eirqÍ}wrta por centn} de pess*as não cegas.
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,qr"t" r'3. Farô üc efelrEos d* pres*nl* Ebrstutü, as expressões o'cÊgÊs"
'tci et-i ci*r-r çes

dâ rrisâs'" se equivalemu semdo adotado pâra sstÉ frrn o terms pÊssüâ

visual.

Árt. 74' Ü Êi-esente Estatuto poderá ser reforrnadc" no todo ou effi Êôrte. §em*re
que for necessárir, corrl a aproveçãa ,:s Assenrbleia Gei-aJ Extranrdinária, convocad*
para esle firn, *rrr çunformidadÊ com o quanto previsto nesLe Estêluio.

Àn" 75" I presente Estatuto entrará em vigon na datô de sua aprovação peia

Âsserrrlri eia Geral Êxtt-aor-cinária.

+***)k+*{*

Salvadür, 2L ele Janerni: de Zü1I.
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