
 

ESTATUTO SOCIAL

CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIAE EDUCACAO - CENTEDUC

A.G.E. 27 DE JANEIRO DE 2021

CAPITULOI

DA DENOMINACAO, SEDE SOCIAL EE FINS SOCIAIS

Art. 1% - O CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - CENTEDUG,

fundado em 13 de abril de 2015, através da Assembleia Geral realizada na cidade de

Goiënia, Goiës, é uma associag&o civil de direito privado, sem fins lucrativos, devidamente

inscrita no CNPJ/MF sob o N* 22.579.469/0001-60, para desenvolvimento de atividades

de interesses sociais, nas seguintes dreas de atuac&o da educacao formal, profissional e

tecnol6gica, pesguisa cientifica, desenvolvimento tecnolégico, cultura, esporte e lazer,

assistência social, atividades de inclusao social e socioeducativas, gestao de servicos

sociais e auxiliares em unidades prisionais, atividades de promogêo de integragêo social

do menor infrator visando a garantia de seus direitos individuais e sociais e da atividade

de desenvolvimento e transferência de inovacêes e tecnologias, protecao e preservagao

do meio ambiente, como Organizacao Social devidamente gualificada pelo poder publico,

diante de Contratos de Gestao de Parcerias, firmados com Instituicées Governamentais

nas esferas Municipais, Estaduais e Federais, e também os objetivos determinados a

promocao de atividades e finalidades de Relevência Publica e de Interesse Social como

Organizac&o da Sociedade Civil - OSC, conforme preceitua o inciso | do art. 33 da Lei

13.019/14, e atividades de filantropia, com prazo de duracêo indeterminado e atuagao em

todo territério nacional, tendo a matriz sua sede e foro em Goiënia, Estado de Goias na

Rua 101 ne 289, Ouadra F-17, Lote 29, Casa 2, Setor Sul, CEP: 74.080-150, e filial inscrita

no CNPJ: 22.579.569/0002-40, situada na Rua 101 n* 289, Ouadra F-17, Lote 29, Casa 1,

Setor Sul, em Goiënia Goias.

Paragrafo Unico - O CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO -

CENTEDUC, doravante denominado neste instrumento, em seus demais artigos,

pardgrafos e incisos simplesmente CENTEDUC, podendo instalar, transferir ou suprimir

escritérios, sucursais, filiais e outras dependências em gualguer localidade no tei ri

nacional.   



 

CAPITULO II

DAS ATIVIDADES SOCIAIS

Art. 2% - O CENTEDUC desenvolverd suas atividades de associagao civil sem ins

lucrativos, como Organizacio da Sociedade Civil - OSC e em atividades e finalidades de

Relevência Publica e Interesse Social, como Organizagao Social - OS, legalmente

gualificada em 6rgaos piblicos governamentais para o exercicio de atividades através de

Contratos de Gestêo, Termos de Colaboracio ou Parcerias com as Instituicoes

Governamentais nas esferas Municipais, Estaduais e Federais, enumeradas no parêgrafo

a Seguir:

$1%-O CENTEDUC desenvolverd suas atividades, como Organizacao Social - OS a seguir

elencadas:

1. ATIVIDADES NA AREA DA EDUCACAO FORMAL, PROFISSIONAL E TECNOLOGICA:

1.1 - Atender, gerir e operacionalizar, como Organizagao Social, as estruturas e EE

eguipamentos publicos integrantes da Rede Piblica de Educacao Profissionalizante F

ea operacionalizacio das ac6es da politica educacional piblica, consubstanciadas

em atividade de ensino, pesguisa e extensêo, ofertadas por meio de cursos e

programas de formac&o inicial, continuada ou gualificag&o profissional, educagao

profissional técnica de nivel médio e educacêo profissional de graduagêo e pOS -

graduacao, nas modalidades presencial e a distência e também das ages de

desenvolvimento e transferências de inovac6es tecnolégicas, no apoio a educagao

profissional e ao setor privado;

1.2 - Desenvolver e aplicar metodologias para garantir a interlocucao e articulacao

com os arranjos produtivos locais, identificando as demandas por formaao

profissional, e transferências de novas tecnologias e prestacao de servicos;

1.3 - Aplicacio de logistica necessêria 4 execugao dos cursos, palestras e programas,

realizacao de visitas técnicas, aulas praticas e EAD e apoio aos processos de tutoria

e servicos de coordenacêo no acompanhamento de cursos e servicos;

1.4 - Desenvolvimento de projetos, programas e acêes tecnolêgicas de ensino e al

extensao, nas comunidades carentes e nos territ6rios rurais dos estados, por meio

  



 

de laborat6rios mêveis, permitindo a democratizagio ao acesso e flexibilizacao da

oferta de educacao profissional e do empreendimento;

1.5 - Promover e realizar ages voltadas para a garantia de uma educac&o publica e

privada de gualidade, com transparência de conhecimentos e tecnologia, gue

favoreca o pleno e efetivo desenvolvimento intelectual, cultural, sêcio afetivo e

psicomotor de criancas, adolescentes, jovens, adultos e adultos da terceira idade,

com condicêes fundamentais para a inclusao social;

1.6 - No desenvolvimento das atividades de producao cientifica poderdo criar

materiais didaticos, para atender as demandas dos cursos a serem ministrados,

presenciais e a distência, préprios e de terceiros, e também desenvolver e aplicar as

ferramentas tecnol6gicas em Ambientes Virtuais de Aprendizagem,

1.7 — Promover os cursos, semindrios, simpêsios e congressos, visando a

capacitac&o, o aperfeicoamento profissional e formagao de docentes;

1.8 - Firmar convênios, contratos, parcerias, com Orgaos, entidades e empresas

nacionais e/ou internacionais, piblicas e/ou privadas, para o desenvolvimento de

projetos de ensino, visando & erradicagao do analfabetismo.

2. ATIVIDADES NA AREA CULTURAL:

2.1 - Gerir, como Organizacao Social, as estruturas e eguipamentos culturais e de

preservagao de elementos histéricos em museus, unidades de exposigao e acervos

em unidades de ensino e em estruturas de divulgacêes culturais piblicas e privadas;

2.2 - Desenvolver programas e atividades de defesa e conservacao de bens e direitos

sociais de aspectos culturais e ao patrimênio histêrico e cultural da nagêo brasileira

eda humanidade, em acêes no territério nacional;

2.3 - Produzir, editar e divulgar materiais impressos, audiovisuais, programas de

radio, de televisêo, e pecas destinadas as veiculac6es em cinemas e veiculos da

internet, de cunho educacional e cultural;

3. ATIVIDADES NA AREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSAO SOCIAL EE ATIVIDADES

SOCIOEDUCATIVAS:

 



 

3.1 - Prestar assistência, estimular, fomentar os empreendimentos de Economia

Solidaria, urbanos e rurais inclusive mulheres, guilombolas,indigenas, assentadose

recicladores;

32 - Estimular a solidariedade, cooperac&o e o respeito a diversidade para a

construco de valores de cidadania e de inclusêo social e produtiva, visando, o

didlogo local entre os diferentes segmentos sociais, participando junto a outras

entidades gue visem interesses Comuns;

3.3 - Gerir e operacionalizar, como Organizacao Social, as atividades de assistência

social, nas estruturas piblicas, voltadas as atividades de Centro Regionais de

Atendimento Socioeducativo e de acêes de promocêo e inclusao social e reinsergao

de pessoas nas atividades sociais e produtivas, em todo territério nacional;

4. ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO MENOR INFRATOR E GARANTIA DE SEUS

DIREITOS INDIVIDUAIS EE SOCIAIS:

4.1 - Gerir e operacionalizar, como Organizacao Social, em unidades publicas, as

atividades de Integracao Social do Menor Infrator e desenvolvimento de programas

gue criem condicêes de garantir seus direitos individuais e sociais;

4.2 - Desenvolver atividades gue promovam a insercêo do jovem no mercado de

trabalho e a sua formac&o profissional, realizando cursos profissionalizantes e a

ressocializagao através de acêes de voluntariados, além de incentivar estudos e

projetos gue valorizem o adolescente e o jovem como cidadêo;

4.3 - Desenvolver em conjunto com a sociedade, programas gue promovam solugées

para aimplementag&o dos direitos do adolescente e do jovem como cidadêo, gue se

encontre em situacao social desfavoravel e/ou de risco;

44 - Promover campanhas contra o uso de drogas e outros males gue assolam a

juventude em nossa sociedade.

5. ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE SERVICOS A UNIDADE PRISIONAL:

5.1 - Atender, gerir e operacionalizar, como Organizacao Social, unidades prisionais,

com oferta de protegio e seguranca ê populac&o carcerêria, com assistência social ee,”

educacional, visando garantir o cumprimento dos direitos, da ética, da cidadania e.

 



 

dos deveres dos educandos, em cumprimento de penas no sistema penitenciario,

visando sua recuperacêo e condicées de socializagêo;

5.2 - Desenvolver programas visando promover a humanizag&o, recuperacao,

inclusao social, capacitac&o e formacio escolar dos reclusos, buscando seu

desenvolvimento e a conseguente reduc&o de indices de reincidência criminal;

6. ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO E TRANSFERÊNCIA DE INOVACOES E

TECNOLOGIAS:

6.1 - Desenvolver Softwares e técnicas para parametrizagêo de Ambientes virtuais

de Aprendizagem e de suas tecnologias correlatas, para oferta de cursos na

modalidade de Educacao a DistAncia (hardware, software e infraestrutura);

6.2 - Desenvolver Softwares de Gestao aplicaveis nas atividades da Associagao

elencadas nesse artigo e de Comunicacêo, através de sitios eletrénicos e de

plataforma de Business Intelligence;

6.3 - Fomentar e promover o desenvolvimento e a manutencêo de pesdguisa

cientifica e tecnolégica, bem como a formacêo de recursos humanos gualificados

para a pesguisa, em todas as Areas de conhecimento.

7. ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER:

7.1 - Atender, gerir e operacionalizar, como Organizacao Social, servicos e Unidades

esportivas e de lazer em instituicées piblicas e privadas, promovendo cursos de

aprimoramento e desenvolvimento de ensino das técnicas referente as praticas

esportivas e entretenimentos recreativos, para técnicos e profissionais de educacêo

fisica e para a populacêo em geral;

7.2 - Atender, gerir e organizar praticas esportivas, através de escolas e programas

de treinamento a criangas, adolescentes, jovens e adultos, com programas de

estimulo a pratica esportiva;

73 - Promoc&o de lazer e de meios para o desenvolvimento de atividades

extracurriculares como colênias de férias, atividades de laborterapias, clubes sociais

ede atividades culturais.

 



 

8. ATIVIDADES DE PROTECAO E PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE:

8.1 - Atender, gerir e operacionalizar, como Organizagao Social, Unidades de

Controle, Protegio, Vigilêancia e Preservag&o do Meio Ambiente, desenvolvido pelo

Poder Piblico, na defesa dos recursos naturais em todo territério nacional;

8.2 - Desenvolver pesguisas e programas na identificagao das causas dos problemas

ambientais com apontamentos sistemdaticos de possiveis solugées, visando o

desenvolvimento ecologicamente sustentêvel e promovendo companhas contra o

mau uso e desperdicios dos recursos naturais, em todo territorio nacional;

8.3 - Desenvolver projetos e operacionalizacêo de cursos, treinamentos, seminarios

e congressos, sobre o meio ambiente, visando & conscientizag&o em relagao as

condicées ambientais;

8.4 - Desenvolver trabalhos de ecoturismo e promover eventos de cunho ecolégico,

educacional e cultural, visando credenciamento junto aos 6rgaos governamentais e

nêo governamentais e outros instrumentos de cooperag&o com entidades

congêneres, tanto publicas como privadas, para angarlar recursos destinados a

gestao de Projetos Ambientais.

$ 2% O CENTEDUC desenvolverd suas atividades, como Organizacao da Sociedade Civil

— OSC, com objetivos definidos e determinados para a promocao e finalidades de

Relevência Piblica e Interesse Social a seguir, elencadas:

1 - ATIVIDADES DE EDUCACAO FORMAL, PROFISSIONALE TECNOLOGICA:

1.1 - Promover o planejamento, desenvolvimento de atividades e execucao de

projetos de educag&o profissional, especial, infantil, de jovens e adultos, ensino

fundamental, médio, técnico e superior de graduag&io e pés-graduaGao, na forma

presencia e através de ensino a distência, como Organizagêo da Sociedade Civil -

OSG, através de contratos com instituicées publicas governamentais.

1.2 - Implantag&o de Laboratérios de Curriculos, e de Confecc&o de Cenarios de

Educacao, com vistas a identificar as demandas do setor produtivo, suas boas

praticas, dos avancos tecnolégicos e inovagêes do setor e da correspondente

adeguac&o destes curriculos propostos ou a serem no Ambito das unidades de C

educacao, como Organizacêo da Sociedade Civil - OSC, através de contratos com

instituicées publicas governamentais;

  



 

1.3 - Aplicacio de logistica necessêria a execucao dos cursos, palestras e programas,

realizacao de visitas técnicas, aulas praticas e EAD e apoio aos processos de tutoria

e servicos de coordenag&o no acompanhamento de cursos e servicos, como

Organizacao da Sociedade Civil - OSC, através de contratos com instituicoes publicas

governamentais;

14 — Desenvolvimento de projetos, programas e agées tecnolgicas de ensino e

extensêo, nas Comunidades carentes e nos territérios rurais dos estados, por meio

de laboratêrios mêveis, permitindo a democratizacio ao acesso e flexibilizacao da

oferta de educac&o profissional e do empreendimento, como Organizagao da

Sociedade Civil - OSC, através de contratos com  instituic6es publicas

governamentais;

1.5 - No desenvolvimento das atividades de interesse piblico de producao cientifica,

a beneficio da sociedade, poder4 criar materiais didaticos, para atender as

demandas dos cursos a serem ministrados, presenciais e a distência, préprios e de

terceiros, e também desenvolver e aplicar as ferramentas tecnol6gicas em

Ambientes Virtuais de Aprendizagem, como Organizacao da Sociedade Civil - OSG,

através de contratos com instituicées publicas governamentais;

16 - Promover os cursos, semindrios, simpêsios e congressos, visando a

capacitacëo, o aperfeicoamento profissional e formagêo de docentes, como

Organizacao da Sociedade Civil - OSC, através de contratos com instituicoes publicas

governamentais;

1.7 - Atuar nas 4reas de promocêes de eventos educacionais, congressos, seminarios

e planejamento de campanhas educativas, como Organizagao da Sociedade Civil -

OSC, para protecao e preservacëo da gualidade do transito, nas esferas municipais,

estaduais e federais;

1.8 - Atuar no desenvolvimento de atividades de excelência e referência nas Areas

de formaca&o musical, danca e representac6es, abrangendo artes cldssicas de alta

gualidade, além de elaborar, ofertar e realizar cursos profissionalizantes nas areas

mencionadas, na modalidade presencial, & distência e semipresencial, incluindo

tutoria, como Organizac&o da Sociedade Civil - OSC, através de contratos com 7

instituicées ptiblicas governamentais, incluindo a realizacêo de eventos e processos

seletivos para identificac&o de talentos e formagao de profissionais em artes.

 



 

1.9 - Executar as atividades, dentro do regime juridico das parcerias entre a

Administragio Publica e as Organizagées da Sociedade Civil, previsto na Lei 13.019

de 31 de julho de 2014, de gest&o, operacionalizagêo e execugêo, em regime de

mvitua cooperacao, em projetos, programas e atividades de unidades educacionais

do Poder Publico Municipal, Estadual e Federal, como associagao civil sem

finalidade lucrativa - Organizag&o da Sociedade Civil - OSC, dentro de sua previsao

estatutdria na rea de educacio formal, profissional e tecnol6gica, com competência -

para realizar as parcerias com a administrag&o publica, em regime de mutua

cooperacêo, para a consecuc&o de finalidades de interesse publico e reciproco,

mediante a execucao de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em

planos de trabalho inseridos em termos de colaboracio, em termos de fomento ou

em acordos de cooperacao.

2. ATIVIDADES NA AREA DA CULTURA:

2.1 - Desenvolver programas eatividades de defesa e conservag&o de bens e direitos

sociais de aspectos culturais € ao patrimênio histérico e cultural da nagêo brasileira

e da humanidade, como Organizac&o da Sociedade Civil - OSC, através de contratos

com instituicêes piblicas governamentais em territério nacional;

2.2 - Desenvolver Programas e Projetos de expressêes culturais de Interesse Piblico

e Social, visando o desenvolvimento e a inserc&o social de criancas e jovens através

da arte, em parceria com o Poder Ptiblico, como como Organizag&o da Sociedade

Civil - OSC, em todo territério Nacional.

3. ATIVIDADES NA AREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSAO SOCIAL E ATIVIDADES

SOCIOEDUCATIVAS:

3.1 - Desenvolver programas visando a prestacêo de assistência social & familia,

idosos, criancas e adolescentes, e aos individuos em condicêes de necessidades

especiais e em situacêes de risco, através de acêes préprias ou conveniados em

parcerias como Organizag&io da Sociedade Civil - OSC, através de contratos com

instituicêes publicas governamentais, em todo territêrio nacional.

4. ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE SERVICOS A UNIDADE PRISIONAL:

4.1 - Desenvolver projetos, programas e atividades visando promover a.
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reclusos, buscando seu desenvolvimento e a conseguente redugao de indices de

reincidência criminal, como Organizac&o da Sociedade Civil - OSGC, através de

contratos com instituicêes publicas governamentais, em todo territêrio nacional.

$ 3% - Os servicos de educac&o ou de satide e de assistência social, a gue a entidade venha

a se dedicar, Serêo promovidos gratuitamente e com recursos préprios, ou provenientes

dos contratos firmados para os fins de execug&o das atividades, sendo vedado oo

condicionamento da prestacao de servicos ao recebimento de doagao, contrapartida da

pessoa beneficiada ou eguivalente.

Art. 3% - O CENTEDUC nio promoverd a distribuig&o de bens ou parcela do patrim6nio

liguido em gualguer hipêtese, inclusive em razéo de desligamento, retirada ou

falecimento de associado ou membro da entidade. Ficando assim, terminantemente

proibido gualguer distribuicao entre seus associados, conselheiros, diretores,

empregados, doadores ou  terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes

operacionais, brutos ou liguidos, dividendos, isengêes de gualguer natureza, bonificacoes,

participacêes ou parcelas do seu patrimênio, auferidos mediante o exercicio de suas

atividades, e gue os investe integralmente no desenvolvimento das préprias atividades, e

na consecucio do respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio da constituicao

de fundo patrimonial ou fundo de reserva, conforme preceitos das Leis gue regem as

Organizac6es Sociais e da Organizacao da Sociedade Civil, em seu art. 26, inciso 1 alinea

“a” da Lei 13.019/2014.

Art. 4% - No desenvolvimento de suas atividades o CENTEDUC nao far4 aualguer

discriminacao de raca, cor, género ou religiêo.

$ 1%- Além dos mecanismos de fiscalizac&o e controles internos definidos nesse estatuto,

a associag&o, visando o controle social, divulgard na internet e em locais visiveis de suas

sedes sociais e dos estabelecimentos em gue exerga suas ac6es, cépias do Estatuto Social

atualizado da entidade; relagio nominal dos dirigentes e membros dos conselhos e

relacao de todas as parcerias celebradas com a administragao publica.

Art. 5% - O CENTEDUC ter4 um Regimento Interno gue dever4 ser aprovado pelo Conselho

de Administracao da Entidade, no gual disciplinar4 o seu funcionamento.

Paragrafo Unico: O CENTEDUC dispêe gue para a contratagao de gestao pactuada, no gue

tange a mecanismos de selec&o de pessoal e de contratacao de terceiros, ser4 realizado de

  



 

forma publica, objetiva e impessoal, no gual ser&o editados regulamentos especificos.

CAPITULO II

DOS ASSOCIADOS

SECAOI

DO OUADRO SOCIAL

Art. 6- Poderio ser admitidos como associados todas as pessoas fisicas no gozo de seus

direitos civis.

$ 1% - Os associados poderao a gualguer momento reguerer seu desligamento do guadro

de associados, através de termo de rentincia, mediante encaminhamento ao Presidente, o

gual determinar4 as medidas administrativas cabiveis.

$ 2% - Os associados nio respondem, nem mesmo subsidiariamente, pelas obrigacées

sociais do CENTEDUG;

$ 3% - Os associados têm direitos iguais e a gualidade de associado é intransferivel por

gualguer meio juridico de cessêo, extinguindo-se os direitos com a morte do associado ou

a liguidac&o do CENTEDUC.

Art. 7% - O guadro social do CENTEDUC é constituido pelas seguintes categorias de

associados:

I - Fundadores: sêo agueles gue assinaram a Ata de fundacao do Instituto ou gue

participaram, 4 época, decisivamente para sua criacao;

IT - Contribuintes: sêo agueles gue tiveram sua inscricao aprovada pela Diretoria

Executiva nos moldes deste Estatuto;

II - Correspondentes: so agueles gue prestam colaboragao ao CENTEDUG, porém

residem em outros pontos do territ6rio nacional ou em pais estrangeiro, onde nêo ha

escritorio do Instituto;

IV - Benemé@ritos: $io agueles gue prestam relevantes servigos ou gue contribuiram de

gualguer forma para o engrandecimento sécio-econêmico-financeiro da associagêo;

  



 

V - Honorarios: sao agueles, nacionais ou estrangeiras gue tenham prestado relevantes

servicos ao CENTEDUC, no Brasil ou fora dele, mediante aprovag&o da Diretoria.

SECAO II

DOS DIREITOS DOS ASSOCIADOS

Art. 89 - S&o direitos assegurados aos Associados:

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

II- Propor candidatos a eleico do Conselho de Administragao da Entidade, Conselho de

Administrag#o Especifico, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva do CENTEDUG;

IN- Reguerer convocag&o de Assembleia (Geral Extraordindria, justificando

convenientemente o pedido;

IV- Ter acesso a todos os documentos da Associac&o, mediante autorizagao do Conselho

de Administracao da Entidade;

V-Recorrer das decisêes da diretoria.

Paragrafo Unico - Para gozar de gualguer dos direitos acima enumerados, é necessario

gue o associado se encontre guite com suas obrigag0es sociais.

SECAO II

DAS OBRIGACOES DOS ASSOCIADOS

Art. 99 - S&0 obrigac6es dos associados do CENTEDUC:

I- Cumprirasdisposicées estatutarias e regimentais;

I- Acatarasdecisêes da Assembleia Geral, Conselho de Administracao da Entidade e da

Diretoria Executiva;

II- Aceitar as incumbências gue lIhes forem atribuidas pela Diretoria Executiva,

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

IV- Zelar pelo nome e pelos bens da instituicao;

V- Participar das Assembleias Gerais;

 



 

VI- Cooperar para o desenvolvimento e a realizacao das atividades da Associagao.

Paragrafo Unico. O Associado gue nio comparecer ou nêo justificar a ausência em duas

Assembleias Gerais, estard infringindo o presente Estatuto estando sujeito as penalidades.

SECAO IV

DAS PENALIDADES APLICAVEIS AOS ASSOCIADOS

Art. 10* - Infringindo o presente Estatuto, os associados estar&o sujeitos as seguintes

penalidades:

1- Advertência: ser4 aplicada pelo Presidente do CENTEDUCG, mediante aprovagêo da

Diretoria Executiva, em cardter reservado, para punir faltas leves;

IT Suspensêo: serd aplicada pelo Presidente, apés aprovacêo da Diretoria Executiva,

em recurso "ex-officio", para punir faltas graves;

I- Exclusao: serd deliberada e aplicada pela Assembleia Geral, especialmente

convocada para esse fim, apés votag&o da maioria absoluta dos presentes, para punir

faltas muito graves.

Art. 11. - Fica assegurado prévio direito de defesa a todos os associados guando Ihes

forem imputadas infragées contra o presente Estatuto, cabendo-lhes, ainda, na hipotese

de suspensio e exclusêo, recurso sem efeito suspensivo, no prazo de 15 (guinze) dias, a

partir da notificac&o, para a Assembleia Geral.

CAPITULO IV

DA ORGANIZACAO E FUNCIONAMENTO DO CENTEDUC

SECAOI

DA ORGANIZACAO

Art. 12. - S&o 6rgaos do CENTEDUC:

I- Assembleia Geral;

IT- Conselho de Administrac&o da Entidade

 



 

IN- Conselhos de Administracao Especificos

IV- Diretoria Executiva;

V-  Conselho Fiscal;

8 1% -A Assembleia Geral é o 6rgao maximo da Instituicêo.

$ 2% - O CENTEDUC possui como @rgaos de Deliberacêo Superior um Conselho de

Administracio da Entidade, e mais os Conselhos de Administracêo Especificos como

6rgaos de deliberacAo sobre os assuntos especificos e vinculados aos Contratos de Gestao

firmados com Parceiros Publicos em exercicio, como Organizacao Social, mantendo uma

Diretoria Executiva, como 6rgao de direcêo, na forma deste estatuto.

$ 3% - O exercicio das funcêes dos membros dos 6rg&os indicados nos incisos “1”; "II"; “TN”

e"V” deste artigo, nao pode ser remunerada a gualguer titulo, sendo vedada a distribuigao

de lucros, bonificagées, ou de guaisguer outras vantagens ou beneficios, a dirigentes,

conselheiros, associados ou eguivalentes, sob gualguer denominacêo, forma ou pretexto;

$ 4% - Nio responderêo, nem mesmo subsidiariamente, pelas obrigacées assumidas pela

Associacëo, em virtude de ato regular de gestêo, respondendo naguela gualidade, porem,

civil e penalmente, por atos lesivos a terceiros ou a prépria entidade, praticados com dolo

ou culpa.

$ 59 - No Conselho de Administrac&o da Entidade, sendo este o de Deliberacao Superior

do CENTEDUG, poderd prever a participac&o de representantes do Poder Puiblico e de

membros da comunidade, de notêria capacidade profissional e idoneidade moral.

SECAO II

DA ASSEMBLEIA GERAL

Art. 13.-A Assembleia Geral, como 6rgao mAximo da entidade serd constituida por todos

os associados gue a ela comparecerem, em pleno gozo de seus direitos estatutarios.

$ 1% -A Assembleia Geral Ordindria serd realizada anualmente para aprovar as contas da

Diretoria Executiva.

 



 

$ 2% - A Assembleia Geral se realizard, extraordinariamente, guando justificada sua

convocacao, ou determinacio deste estatuto, ou por reguerimento de 1/5 (um guinto) dos

associados guites com suas obrigacoes sociais.

$ 3% - Nao se admite voto por procuracao.

Art. 14. - A convocac&o da Assembleia Geral far-se-4 através de Edital de Convocacao,

afixado na sede da instituicao, com antecedência de, no minimo, 5 (cinco) dias da data a

instalacao da Assembleia.

$ 1% - No edital de convocacao da Assembleia Geral devera constar a data, hordrio, local e

a respectiva ordem do dia.

$ 2% - A Assembleia Geral instalar-se-4, em primeira convocacêo, com a presenga da

maioria dos associados, e, em segunda, com gualguer nimero, no sendo inferior a um

terco, meia hora depois, devendo ambas constarem nos editais de convocagao.

Art. 15.- A Assembleia Geral compete privativamente:

l Eleger os membros do Conselho de Administragao da Entidade, dos Conselhos de

Administracao Especificos e do Conselho Fiscal, elegendo dos membros da Diretoria

Executiva, designados pelo Conselho de Administragao da Entidade.

IE Afastar temporariamente, designar ou destituir membros do Conselho de

Administracao da Entidade, dos Conselhos de Administragao Especificos e Conselho

Fiscal, na forma do presente Estatuto;

III-  Aprovarorelatériode atividadese as contas da Diretoria Executiva, anualmente;

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

patrimoniais;

V- Alterar o estatuto por maioria, no minimo, de 2/3 de seus membros;

VI-  Aprovare Dispor sobrea extinc&o da entidade, por maioria, no minimo, de 2/3 de

seus membros;

VII- Resolver sobrea fusêo, transformacao e dissolugao do CENTEDUC.

Paragrafo Unico- Em caso de afastamento ou destituic&o de membros do Conselho de

Administrac#o da Entidade, dos Conselhos de Administragao Especificos, Diretoria

Executiva e Conselho Fiscal, serd convocada uma Assembleia Geral Extraordinaria, pela
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maioria do Conselho de Administracio da Entidade ou da Diretoria Executiva, ou ainda

por 1/5 (um guinto) dos associados guites com suas obrigagoes soclais, especificamente

para este fim, com o guérum minimo de 2/3 dos associados, e a decisio sera valida

somente com aprovac&o pela maioria absoluta dos presentes.

I- Ouando ocorrer o afastamento ou destitui€êo de gualguer membro da Diretoria

Executiva, dos Conselhos de Administracao da Entidade, Especificos ou Fiscal, este sera

substituido pelo seu suplente, na forma deste Estatuto;

IN Na falta de suplentes, a Assembleia Geral nomear4 outro membro interino, no gual

terd as designacées do membro substituido.

Art. 16. - Ser&o eleitos em Assembleia Geral os membros do Conselho de Administracao

da Entidade, Conselhos de Administracao Especificos e Conselho Fiscal, conforme se finda

os mandatos, nos moldes definidos neste Estatuto.

$ 1% - A eleicio serd realizada por votacêo secreta, sendo permitida por aclamacao,

guando se tratar de chapa unica.

$ 2% - O registro de chapas e os demais trabalhos da eleigêo serao regulados pelo

Regimento Interno do CENTEDUC.

SECAO NI

DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DA ENTIDADE EE DOS CONSELHOS DE

ADMINISTRACAO ESPECIFICOS

Art. 17.- Para atender aos preceitos estabelecidos nas diversas legislag6es, gue regem as

condicêes de gualificac&o das Associacêes como Organizag&o Social, no imbito das

Administrac6es Piblicas Federais, Estaduais, Municipais e Distritais, em todo territ6rio

nacional e gue disciplinam suas estruturas e competências, e também a Lei 13.-019 de 31

de julho de 2014 e a Lei 13.204 de 14 de dezembro de 2015, o CENTEDUG mantera em

sua estrutura, como 6rgaos de deliberag6es superiores, nas formas definidas no presente

estatuto, um Conselho de Administracao da Entidade para deliberagao sobre as atividades

da Associac&o Civil e da OrganizagAo da Sociedade Civil e também, Conselhos de ,

Administracêo Especificos, para habilitarem a gualificag&o como Organizagao Social e ao
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seu exercicio de gestêo, guando dos cumprimentos das atividades vinculadas aos

Contratos de Gestêo, especificos, gue forem firmados.

$ 1e - Os CONSELHOS DE ADMINISTRACAO ESPECIFICOS estêo previstos e estruturados

em suas composicêes, nos termos dispostos no presente estatuto, observados, para os fins

de atendimento dos reguisitos de gualificacêes, dentro dos preceitos estabelecidos na

legislacao da unidade de federac&o, em todo territério nacional, Federal, Estadual,

Municipal e Distrital em gue a organizagao estiver buscando e/ou mantendo sua

gualificac&o como Organizacao Social.

$ 2% - Faz parte da estrutura do CENTEDUC um CONSELHO DE ADMINISTRACAO DA

ENTIDADE com atribuicêes exclusivas para apreciagées e deliberacées de matêrias da

INSTITUICAO COMO ASSOCIACAO CIVIL, e também como ORGANIZACAO DA SOCIEDADE

CIVIL, constituido por até 09 (nove) membros.

D) -O CONSELHO DE ADMINISTRACAO DA ENTIDADE é constituido por 09 (nove)

membros, com a seguinte composicao:

a) 05 (cinco) membros eleitos em Assembleia Geral, dentre os ASSOCIADOS DA

INSTITUICAO;

b) 03 (três) membros eleitos dentre PESSOAS DE NOTORIA CAPACIDADE

PROFISSIONAL e reconhecida idoneidade moral;

Cc) 01 (um)de membro indicado ou eleito como REPRESENTANTE DOS EMPREGADOS.

IN) -O mandato dos membros do Conselho de Administracao da Entidade sera de 04

(guatro) anos, admitida uma reconducao.

IM) -O Conselhode Administrac&o da Entidade elegerê, em reunido propria, entre seus

membros, um Presidente, com mandato de 01 (um) ano, com competência para convocar

Assembleia Geral e reuniëes do Conselho, convocar a Diretoria Executiva, na presenca do

Diretor Presidente, fixando a respectiva ordem do dia, estimulando o debate e a

participac&o ativa dos conselheiros durante as sessêes, salvaguardando a sua livre

tomada de posicio e expressao e ordenando a pauta e as votacoes.

IV) -No caso de ocorrer vaga ou impedimento ao mandato de membros do Conselho

de Administracio da Entidade, o preenchimento serd feito por eleicao em Assembleia

Geral Extraordinaria.
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V) - O Conselho de Administracio da Entidade reunir-se-ê ordinariamente, no minimo

três vezes a cada ano e, extraordinariamente, a gualguer tempo mediante convocagao do

Diretor Presidente ou de, pelo menos, 2/3 (dois tercos) de seus préprios membros.

VI) - As decisêes do Conselho de Administracêao da Entidade serao tomadas por maioria,

com a presenca, no minimo, de 2/3 (dois tercos) dos seus membros.

VID) - É vedada a participag&o, no Conselho de Administracêo da Entidade e em diretorias

da entidade, de cênjuges, companheiros ou parentes, consanguineos ou por afinidade, até

0 3% (terceiro) grau, do Governador, Vice-Governador, dos Secretrios de Estado,

Presidentes de autarguia ou fundac&o, Senadores, Deputados Federais, Deputados

Estaduais, membros do Judicidrio, Ministêrio Publico, Tribunais de Contas do Estadoe dos

Municipios, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e secretêrios municipais e, ainda, dos

integrantes do guadro de direcio de guaisguer outros 6rgaos da Administracao direta e

indireta, nesta compreendidas as empresas estatais, de guaisaguer Estados da Federacêo

e, também dos Municipios e Distritos ou onde mantiver contrato de parcerias entre a

administracao piblica em regime de mitua cooperacêo, para a consecucao de finalidade

de interesse publico e reciproco, mediante a execucao de atividades ou projetos

previamente estabelecidos em planos de trabalho, inseridos em termos de colaboracëo,

em termos de fomento ou em acordos de cooperacao.

VIID) - A Diretoria Executiva, através de seu Diretor Presidente, ou substituto definido no

presente estatuto, participard das reuniées do Conselho de Administragao da Entidade,

sem direito a voto;

IX) - Os Conselheiros nêo devem receber gualguer espécie de remuneraGëo pelos servicos

gue, nesta condicio, prestarem & organizacao social, ressalvada a ajuda de custo, de

carater indenizatêrio, por reuniëo da gual participem;

X) - Os Conselheiros eleitos ou indicados para integrar a diretoria executiva da entidade

devem renunciar ao assumir funcées executivas;

XI) - Os representantes de entidades previstos nos incisos 1 e 2 deste Artigo devem

corresponder a mais de 50% (cinguenta por cento) do Conselho de Administracao da

Entidade;

$ 3% - Sao atribuicbes exclusivas do CONSELHO DE ADMINISTRACAO DA ENTIDADE:

D) Fixar o Ambito de atuacao da entidade, para consecucao do seu objeto;  



 

IN Aprovar a proposta de contrato de parcerias entre a administracio publica em

regime de mutua cooperacdo, para a consecucao de finalidade de interesse publico e

reciproco, mediante a execucao de atividades ou projetos previamente estabelecidos em

planos de trabalho, inseridos em termos de colaboracio, em termos de fomento ou em

acordos de cooperac4o com a entidade;

IN) Aprovara propostade orcamento da entidade eo programa de investimentos;

IV) Designar os membros da Diretoria Executiva, submetendo a apreciacao da

Assembleia Geral, ficando as atribuicées de destituicio a serem tomadas na forma do

Artigo 59 inciso 1 do Cédigo Civil.

V) Fixar a remuneracio dos membros da diretoria, dentro dos preceitos legais, em

valores compativeis com os de mercado onde, seja da Uniëo, ou em gualguer Estado e

Municipio, atuar a organizac&o social, desde gue nêo superiores ao teto estabelecidos

pelas Leis Municipais, Estaduais e/ou Federal, aue tratem  deste assunto,

respectivamente;

VI) Aprovar e dispor sobre a alteracêo dos estatutos e a exting&o da entidade por

maioria, no minimo, de dois tercos de seus membros;

VII) Aprovar o regimento interno da entidade, gue deve dispor, no minimo, sobre a

estrutura, forma de gerenciamento, os cargos e respectivas competências;

VIND) Aprovar por maioria, no minimo, de 2/3 (dois tercos) de seus membros, 0

regulamento préprio contendo os procedimentos gue deve adotar para contratacêo de

obras, servicos, compras e alienacêes, das atividades da Associagao e de Organizagêo da

Sociedade Civil, sendo vedada a entidade de manter relacionamento comercial ou

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

colaboradores e/ou eguivalentes sejam agentes puiblicos de poder, 6rgao ou entidade de

administrac&o publica municipal, estadual ou federal, bem assim com cénjuge,

companheiro ou parente consanguineo, adotivo ou afim, em linha reta ou colateral, até o

3% grau, de dirigentes e/ou eguivalentes da Organizagao da Sociedade Civil os guais

detenham poder decisêrio e, aprovar também, o regulamento de admissao de pessoal, das

atividades da Associacio e da Organizacio da Sociedade Civil, bem como o plano de

cargos, beneficios e remunerag&io dos empregados da entidade, com excecao das,

contratacêes por forca de Contratos de Gestao, Hirmados como Organizacoes Sociais, visto,
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estas, serem prerrogativas dos Conselhos de Administracao Especificos, previstas no

presente estatuto, gue nao poder4 ultrapassar o limite de 90% (noventa por cento) da

maior remunerac&o paga a membros da diretoria;

IX) Aprovare encaminhar, ao 6rg&o supervisor da execug&o do contrato de parcerias

entre a administracio publica em regime de mutua cooperacêo, para a consecucao de

finalidade de interesse piblico e reciproco, mediante a execucdo de atividades ou projetos

previamente estabelecidos em planos de trabalho, inseridos em termos de colaboracao,

em termos de fomento ou em acordos de cooperacio com a entidade, elaborados pela

diretoria;

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

demonstrativos financeiros e contabeis e as prestacêes de contas mensais e anuais da

entidade, com o auxilio de auditoria externa, de acordo com os preceitos estabelecidos

pela Lei 13.029 de 31 de julho de 2014 e Lei 13.204 de 14 de dezembro de 2015;

XI) Fiscalizar, com o auxilio do 6rgéo de fiscalizagao, o cumprimento das diretrizes e

metas definidas nos contratos de parcerias entre a administracao publica em regime de

mitua cooperac&o, para a consecug&io de finalidade de interesse publico e reciproco,

mediante a execucao de atividades ou projetos previamente estabelecidos em planos de

trabalho, inseridos em termos de colaborac&o, em termos de fomento ou em acordos de

cCooperacao com a entidade;

XID) Responder as consultas feitas pela Diretoria Executiva;

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

Estatuto e no Regimento Interno;

XIV) Deliberar guanto ao cumprimento, pela Diretoria, dos planos de trabalho e dos

Contratos firmados pela Associac&o e Organizac&o da Sociedade Civil, bem como, ouvido

o 6rgao de fiscalizac&o, sobre os relatérios gerenciais e de atividades da entidade, e

respectivas demonstracêes financeiras relativas as contas anuais ou de gestao da

entidade, a serem encaminhados ao Orgao competente;

XV) Executar outrasatividades correlatas.

Art. 18.- Para a extingêo da Entidade, ser convocada, por 2/3 (dois tercos) dos seus

membrose a decisio ser vlida somente com aprovacao de 2/3 de seus membros, como

indicac&o para a deliberacêo final da Assembleia Geral Extraordinaria

 



 

Art. 19. - Faz parte do CENTEDUGC, os CONSELHOS DE ADMINISTRACAO ESPECIFICOS,

com suas composicêes especificas, prerrogativas e atribuicêes exclusivas como Orgéos de

deliberacêo superior, para apreciacêes e deliberacêes sobre matérias relacionadas

diretamente & Oualificac6es e Contratos de Gest&io como Organizagêo Social, dentro do

gue estabelece a legislac&o dos 6rgêos da administracao das unidades Federativas, no

Ambito Federal, Estadual, Municipal e Distrital, gue pelas suas caracteristicas estabelecem

formas diversas de suas composicêes, definindo sobre os preceitos guanto aos seus

membros , para a gualificacio e o exercicio de atividades de gestio como Organizacao

Social, determinadas pelas Leis préprias.

$ 16 - Cada CONSELHO DE ADMINISTRACAO ESPECIFICO, ser instituido, independente

do Conselho de Administracao da Entidade e far parte integrante a este Estatuto Social

com sua denominacêo prépria, €e com seus cargos providos para cumprimento de

Oualificag&o junto ao Poder Publico gue o assim exigir e estard vinculado ao Contrato de

Gestêo no ato da contratagao.

1-O Conselho de Administracio Especifico sera composto por:

 
a) Até 55% (cinguenta e cinco por cento) de membros eleitos entre os membros

associados;

b) 35% (trinta e cinco por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do
 

Conselho, entre pessoas de notêria capacidade profissional e reconhecida idoneidade

moral;

C) 10% (dez por cento) de membros eleitos pelos empregados da entidade.

$2%-A todos os Conselhos de Administrac&o Especifico instituidos, conforme define este

estatuto, ser4 cumprido o gue determina os seguintes incisos:

n) A composic&o do Conselho de Administrag&o sera estruturada na forma inciso 1 do

$ 1% do Art, 19%, em ajuste aos critérios exigidos para gualificacêo, na legislac&o da

unidade da federacëo, a gue o CENTEDUC buscar se gualificar como Organizagao Social;

ID) Os membros eleitos ou indicados para compor o Conselho devem ter mandato de

guatro anos, admitida uma reconduGëo;
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IM) Os representantes de entidades previstos nas alineas "a” e "b” do inciso I devem

corresponder a mais de 50% (cinguenta por cento) do conselho;

IV) 0 primeiro mandato de metade dos Membros eleitos ou indicados do Conselho de

Administracao da Entidade pela Assembleia Geral Constituinte deve ser de 02 (dois) anos;

V) O dirigente maximo da entidade deve participar das reuniëes do Conselho, sem

direito a voto;

VI) O Conselho deve reunir-se ordinariamente, no minimo, três vezes a cada ano e,

extraordinariamente, a gualguer tempo;

VID) Os conselheiros n&o devem receber remuneragao pelos servicos gue, nesta

condic&o, prestarem 4 organizac&o social, ressalvada a ajuda de custo por reuniao da gual

participem;

VII) Os conselheiros eleitos ou indicados para integrar a diretoria da entidade devem

renunciar ao assumirem funcées executivas.

Art. 20.- S&o atribuicêes exclusivas do Conselho de Administracao Especifico:

n) Fixar o Ambito de atuacao da entidade, para consecugao do seu objeto;

ID) Aprovar a proposta de contrato de gestao da entidade;

II)  Aprovara proposta de orgamento da entidade eo programa de investimentos;

IV) Designar osmembros da diretoria, submetendo Assembleia Geral;

V) Fixar aremuneracio dos membros da diretoria, na forma estabelecida no Contrato

de Gestao;

VI) Aprovar e dispor sobre a alteragêo dos estatutos e a extincao da entidade por

maioria, no minimo, de dois tercos de seus membros;

VID) Aprovar o regimento interno da entidade, gue deve dispor, no minimo, sobre a

estrutura, forma de gerenciamento, os cargos e respectivas competências;

VIID) Aprovar por maioria, no minimo, de dois tercos de seus membros, o regulamento

préprio contendo os procedimentos gue deve adotar para a contratagao de obras,

servicos, compras e alienacêes e o plano de cargos, beneficios e remuneragêo dos

empregados da entidade, gue nêo poder4 ultrapassar olimite de 90%(noventa por cento) “'

da maior remunerac&o paga aos membros da diretoria;
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IX)  Aprovare encaminhar, ao 6rgêo supervisor da execucao do contrato de gestao, os

relat6rios gerenciais e de atividades da entidade, elaborados pela diretoria;

X) 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.

XI) E vedadaa participacio, nos Conselhos de Administracio Especificos, de cênjuges,

companheiros ou parentes, consanguineos ou por afinidade, até o 3% (terceiro) grau, do

Governador, Vice-Governador, dos Secretarios de Estado, Presidentes de autarguia ou

fundac#o, Senadores, Deputados Federais, Deputados Estaduais, membros do Judiciërio,

Ministério Publico, Tribunais de Contas do Estado e dos Municipios, prefeitos, vice-

prefeitos, vereadores e secretdrios municipais e, ainda, dos integrantes do guadro de

direc&io de guaisguer outros @rgaos da Administracao direta e indireta, nesta

compreendidas as empresas estatais, de guaisguer Estados da Federacao e, também dos

Municipios e Distritos ou onde mantiver contrato de gestao.

Art. 21. - Fica criado e Instituido o CONSELHO DE ADMINISTRACAO ESPECIFICO DE

EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGIA DE GOIAS, do CENTEDUC, como 6rgêo de

Deliberac&o Superior, composto por 09 (nove) membros, para atuagao especifica aos

assuntos relacionados ao Contrato de Gest&o n$ 004/2017 - SED firmado em 05 de junho

de 2017, na forma deste estatuto, respeitando a Lei do Estado de Goias n* 15.503 de 28

de dezembro de 2005, com a estrutura:

1 - Composicêo do Conselho:

a) 05 (cinco) membros eleitos entre os membros associados;

b) 03 (três) de membros eleitos pelos demais integrantes do Conselho, entre pessoas

de notéria capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;

C) 01 (um) membro eleito dentre os empregados da entidade.

1 - Os membros eleitos ou indicados para compor o Conselho devem ter mandato de

guatro anos, admitida uma reconducao;

IN- Os representantes de entidades previstos nas alineas "a” e "b” do inciso | devem

corresponder a mais de 50% (cinguenta por cento) do conselho;
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IV- 0 primeiro mandato de metade dos Membros eleitos ou indicados do Conselho de

Administracao da Entidade pela Assembleia Geral Constituinte deve ser de 02 (dois) anos;

V- O dirigente mAximo da entidade deve participar das reunides do Conselho, sem

direito a voto;

MIE O Conselho deve reunir-se ordinariamente, no minimo, três vezes a cada ano e,

extraordinariamente, a gualguer tempo;

VII- Os conselheiros nao devem receber remuneragdo pelos servicos gue, nesta

condicao, prestarem & organizagao social, ressalvada a ajuda de custo por reuniëo da gual

participem;

VIII- Os conselheiros eleitos ou indicados para integrar a diretoria da entidade devem

renunciar ao assumirem funcbes executivas.

Art. 22. - S3o atribuicêes exclusivas, para atuacëo especifica aos assuntos relacionados ao

Contrato de Gestio ne 004/2017 - SED firmado em 05 de junho de 2017, do CONSELHO

DE ADMINISTRACAO ESPECIFICO DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGIA DE

GOIAS, do CENTEDUC:

D Fixar o Ambito de atuacao da entidade, para consecugêo do seu objeto;

IN) Aprovar a proposta de contrato de gestao da entidade;

IN) Aprovara propostade orcamento da entidade e o programa de investimentos;

IV) Designar osmembros da diretoria,submetendo Assembleia Geral;

V) Fixar aremuneracio dos membros da diretoria, na forma estabelecida no Contrato

de Gestao;

VI) Aprovar e dispor sobre a alterac&o dos estatutos e a extingao da entidade por

maioria, no minimo, de dois tercos de seus membros;

VIND) Aprovar o regimento interno da entidade, gue deve dispor, no minimo, sobre a

estrutura, forma de gerenciamento, os cargos e respectivas competências;

VIND) Aprovar por maioria, no minimo, de dois tercos de seus membros, o regulamento

préprio contendo os procedimentos gue deve adotar para a contratag&o de obras,

servicos, compras e alienacêes e o plano de cargos, beneficios e remunerag&o dos ad,

 



 

empregados da entidade, gue nêo poder4 ultrapassar olimite de 90% (noventa por cento)

da maior remunerac&o paga aos membros da diretoria;

IX)  Aprovare encaminhar, ao 6rg&o supervisor da execugao do contrato de gestêo, os

relatêrios gerenciais e de atividades da entidade, elaborados pela diretoria;

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

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

auditoria externa.

SECAO IV

DA DIRETORIA EXECUTIVA

Art. 23. - A Diretoria Executiva serd composta por:

I- Diretor Presidente;

TE Diretor Executivo;

HI Diretor Administrativo Financeiro;

$ 1% - A Diretoria Executiva serd designada, a cada 4 (guatro) anos, pelo Conselho de

Administracao da Entidade e eleita pela Assembleia Geral Ordindria, convocada

especialmente para este fim.

$ 2% -O mandato dos membros da Diretoria Executiva serê de 4 (guatro) anos, podendo,

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

reeleicées por prazo indeterminado.

$ 3% - N&o poderao ser eleitos para os cargos de diretoria da entidade, os associados gue

exercam cargos, empregos ou funcées piblicas, junto aos 6rgaos do Poder Publico.

$ 4%- A Instituicio remunera seus dirigentes gue efetivamente atuam na gestao executiva

e agueles gue lhe prestam servicos especificos, respeitados, em ambos os casos, os valores

praticados pelo mercado na regiëo em gue desenvolvem suas atividades.

SUBSECAOI

DAS ATRIBUICOES DA DIRETORIA EXECUTIVA

Art. 24. - Compete a Diretoria Executiva:

 



 

l- Promover a realizacao dos fins do CENTEDUG;

T- Promover todos atos de gestio e operacionalizacao das atividades do CENTEDUG;

IN- Elaborar o Regimento Interno;

IV-  Aprovaraadmissêo de associados;

V- Convocar a Assembleia Geral e reunides do Conselho de Administracao da

Entidade, dos Conselhos de Administracao Especificos e do Conselho Fiscal;

VI- Respeitarefazerrespeitaro presente Estatuto;

Paragrafo Unico - A Diretoria Executiva, somente poder4 fazer doacbes, utilizando

exclusivamente os recursos préprios da Instituicêo, ap6s a aprovacêo do Conselho de

Administracêo da Entidade;

SUBSECAO II

DAS ATRIBUICOES DOS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA

Art. 25. - Compete ao Diretor Presidente:

l- Coordenar as atividades da Diretoria Executiva e presidir as reuniées, exercendo o

voto de desempate e participar das reunides do Conselho de Administracêo da Entidade

e dos Conselhos de Administracêo Especificos e do Conselho Fiscal;

IG Representar o CENTEDUG, assinando termo de colaboracao, termo de fomento ou

de acordo de cooperacêo com a administracêo publica, para a consecuc&o das finalidades

de interesse publico e reciproco, podendo designar terceiro;

I-  Convocar a Assembleia Geral, e reuniëes do Conselhos de Administracio da

Entidade e Conselhos de Administracao Especificos, da Diretoria Executiva e do Conselho

Fiscal;

IV-  Representar o CENTEDUG, ativa e passivamente, em juizo ou fora dele, podendo

designar outra pessoa por procuracëo, desde gue aprovado pelo Conselho de

Administracêo da Entidade;

V- Ordenar despesas e firmar compromissos econêmico-financeiros, em conjunto

com o Diretor Administrativo Financeiro:
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VI- Assinar chegues e ordens de pagamento, conjuntamente com o Diretor

Administrativo Financeiro ou com o seu substituto estatutêrio, no exercicio do cargo,

podendo designar outra pessoa por procuragao, desde aue aprovado pelo Conselho de

Administracêo da Entidade;

VII- Cumprir e fazer cumprir as prescricées deste Estatuto, bem como as diretrizes

estabelecidas no Regimento Interno.

VIII- Elaborar e submeter ao Conselho de Administracao da Entidade e dos Conselhos

de Administracê&o Especificos o plano anual de atividades do CENTEDUG, o seu orcamento

e as propostas de despesas extraordinarias;

IX- Submeter suas contas ao exame do Conselho de Administragao da Entidade.

Conselho de Administracio Especifico e do Conselho Fiscal, para parecer, remetendo-as,

a seguir, 4 Assembleia Geral;

X- Submeter ao Conselho de Administracao da Entidade, ao Conselho de

Administracio Especifico e ao Conselho Fiscal o relatêrio de suas atividades e a situacêo

financeira do CENTEDUG, em cada exercicio;

XI- Criare prover cargos necessêrios aos servicos técnicos e administrativos;

XII- Promover campanhas de levantamento de fundos.

$ 1% - O Diretor Presidente ser4 substituido pelo Diretor Executivo para os casos de

ausências e afastamentos provisérios.

$ 2% - Em caso de impedimento legal, rentincia, destituicao ou morte do Diretor

Presidente, um Diretor Presidente interino, indicado pelo Conselho de Administracao da

Entidade, assumird a Presidência com mandato fixado em 30 (trinta) dias, sendo suprida

a vacëncia com a designacio do novo Diretor Presidente, por parte de deliberacao do

Conselho de Administracao da Entidade e empossado em Assembleia Geral.

Art. 26. Compete ao Diretor Executivo:

l- Coordenar e supervisionar os estudos e planejamento e operacionalizacao das

atividades do CENTEDUC.

IN- Dirigir e coordenar os trabalhos de assessoramento na implementacêo, promoc&o

e divulgacao de programas e projetos do CENTEDUC.

26

AE

 



 

II- Dirigir as atividades de operacionalizacê&o definidas em Contrato de Gestao e

atividades préprias do CENTEDUG, responsabilizZando pela interlocugao, juntamente com

o Diretor Presidente, perante parceiros contratados;

IV-  Articular com @rgaos e entidades de diversas esferas publicas e privadas na

realizacao de pesguisas, estudos e convênios para troca de conhecimentos e dados;

V- Desempenhar outras atribuicêes decorrentes do pleno exercicio do cargo e as gue

Ihe forem atribuidas pelo Diretor Presidente;

Vl- Secretariar as reuniëes de Diretorias, lavrando as respectivas atas;

VII- Secretariar as reuniëes da Diretoria Executivae as do Conselho de Administracao

da Entidade e Conselho Fiscal, redigindo suas atas em termos préprios;

$ 1% - 0 Diretor Executivo serê substituido pelo Diretor Administrativo Financeiro para

os casos de ausências e afastamentos provis6rios.

$ 2% - Em caso de impedimento legal, rentincia, destituicao ou morte do Diretor Executivo,

um Diretor Interino, indicado pelo Conselho de Administracdo da Entidade, assumird este

cargo com mandato fixado em 30 (trinta) dias, sendo suprida a vacência com a designacao

do novo Diretor Executivo, por parte de deliberacao do Conselho de Administracio da

Entidade e empossado em Assembleia Geral.

Art. 27.- Compete ao Diretor Administrativo Financeiro:

l- Dirigir os servicos administrativos do CENTEDUG;

T- Organizar e manter atualizados o cadastro geral dos associados do CENTEDUG;

II-  Receber, redigir e expedir a correspondência do CENTEDUG;

IV-  Ordenar despesas e firmar compromissos econdmico-financeiros, em conjunto

com o Diretor Presidente;

V- Executar outras tarefas delegadas pelo Diretor Presidente, respeitada a sua area

de atuacao;

VI-  Locar im6veis para serem instalados escritérios, sucursais, matriz ou filiais do

CENTEDUG, bem como contratar os servicos de energia, dgua, telefonia, internet entre

outros para o bom funcionamento do Instituto;

VII- Ter sob sua guarda eresponsabilidade os valores do CENTEDUC:



 

VIN- Abrir contas, assinar chegues e ordens de pagamento, sempre conjuntamente com

o Diretor Presidente, podendo esta competência ser designada por procuragao a outra

pessoa, desde gue este seja aprovado pelo Conselho de Administracao da Entidade;

IX- Promoveredirigiraarrecadacêo da receita social, deposita-la e aplica-la de acordo

com decisio do Conselho de Administracêo da Entidade;

X- Ordenar pagamentos nos limites ou pela forma estabelecida por decisao do

Conselho de Administracao da Entidade;

XI- Manter em dia a escrituracio da receita e da despesa e a guarda dos documentos

financeiros, contabeis e fiscais;

XII- Apresentar a Diretoria Executiva os balancetes mensais, o relatorio anual sobre a

situac&o financeira e a prestac&o de contas, gue deverêo ser encaminhados ao Conselho

Fiscal para exame e parecer, formmecendo a esses Orgaos as informacées complementares

gue lhe forem solicitadas;

XIII- Reguerer e assinar o certificado digital gue sera utilizado como documento

eletrênico de identidade para futuras transac6es do CENTEDUG;

$ 1% - O Diretor Administrativo Financeiro serd substituido pelo Diretor Executivo para

os casos de ausências e afastamentos provisérios.

$ 2% - Em caso de impedimento legal, rentncia, destituicdo ou morte do Diretor

Administrativo Financeiro, um Diretor Interino, indicado pelo Conselho de Administracao

da Entidade, assumird este cargo com mandato fixado em 30 (trinta) dias, sendo suprida

a vacência com a designacao do novo Diretor Administrativo Financeiro, por parte de

deliberacao do Conselho de Administracao da Entidade e empossado em Assembleia

Geral.

SECAO V

DO CONSELHO FISCAL

Art. 28. - A administracao da entidade serê fiscalizada, em suas atividades como

associacao civil, Organizacao da Sociedade Civil e em suas atividades como Organizacêo

Social, assidua e minuciosamente, por um Conselho Fiscal, constituido de no minimo 3

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

`



 

estabelecida pelo estatuto, para mandatos de 1 (um) a3 (três) anos, permitida a reeleicao,

por uma tnica vez, de 1/3 (um terco) de seus componentes.

$ 1e Aplica-se ao Conselho Fiscal o mesmo regimento do Conselho de Administragao da

Entidade, com os mesmos preceitos ao gue se refere aos impedimentos.

$ 2% As decisêes do Conselho Fiscal serao tomadas por maioria, com a presenga, no

minimo, da 2/3 (dois tercos) dos seus membros.

$ 3% E vedada a participacao, no Conselho Fiscal, de cênjuges, companheiros ou parentes,

consanguineos ou por afinidade, até o 3% (terceiro) grau, do Governador, Vice-

Governador, dos Secretêrios de Estado, Presidentes de autarguia ou fundacao, Senadores,

Deputados federais, Deputados estaduais, membros do Judiciërio, Ministério Publico,

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

secretarios municipaise, ainda, dos integrantes do guadro de direcao de guaisguer outros

6rgios da Administracio direta e indireta, nesta compreendidas as empresas estatais, de

todos os Estados da Federacêo e dos Municipios;

$ 4% Os membros da Diretoria Executiva poderao participar das reunides do Conselho

Fiscal, sem direito a voo;

$ 5% Os Conselheiros Fiscais nêAo devem receber gualguer espêécie de remuneraêo pelos

servicos gue, nesta condicao, prestarem a organizaGêo social, ressalvada a ajuda de custo,

de carater indenizatério, por reuniëdo da gual participem;

$ 6“ Os Conselheiros indicados para integrar a Diretoria Executiva ou o Conselho de

Administracêo da entidade devem renunciar ao assumir funcêes, sendo gue as funcées do

componente do Conselho Fiscal devem ser incompativeis com as do Conselho de

Administracao ou da Diretoria;

$ 7% Os membros do Conselho Fiscal, estatutarios ou no, da Organizacao da Sociedade

Civil e de Organizacées Sociais nêo poderao participar da estrutura de mais de 01 (uma)

entidade como tal gualificada em gualguer Estado da Federacao;

$ 89 A vedac&o prevista no $ 3% deste artigo nao se aplica a celebracao de contrato de

gestao com organizagao social gue, pela sua prépria natureza, j4 esteja constituida pelas

autoridades ali referidas;

Art. 29.- Sao atribuic6es exclusivas do Conselho Fiscal:

29

gt sy Pe
Ed

|
|

V
EE



 

I- Fiscalizar, assidua e minuciosamente a administracao do Instituto, exercida pela

Diretoria Executiva;

IG Examinar e aprovar os balancetes da Entidade;

II- Emitirparecer sobre obalanco anual da Entidade, bem como sobre as contas e os

demais aspectos econêmico-financeiros dos atos da Diretoria Executiva;

IV- Examinar,a gualguer época, os livros e documentos da Entidade;

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

VI- Apresentar, ao Conselho de Administracao da Entidade, pareceres sobre os

neg6cios e as operac6es sociais do exercicio, tomando por base o balango, o inventario e

as contas da Diretoria Executiva;

VII- Acusar as irregularidades verificadas, sugerindo medidas saneadoras.

VIII- Pronunciar-se sobre assuntos gue Ihe forem submetidos pelo érgao diretivo ou

pelo 6rgao deliberativo;

IX-  Pronunciar-se sobre dentncia gue Ihe for encaminhada pela sociedade, adotando

as providências cabiveis;

X- Executar outras atividades correlatas.

CAPITULO V

DAS RECEITAS EE DO PATRIMONIO

Art. 30. - As receitas serao constituidas pelas contribuicées de associados e de terceiros,

bem como por legados, ou resultados de suas atividades estatutêrias, subvencêes,

doacbes, cursos, palestras e guaisguer outros proventos e auxilios recebidos; e o

patrimênio, pelos bens mêveis, iméveis, veiculos, propriedade intelectual, semoventes,

acbes e titulos gue o CENTEDUC possuir e vier adguirir.

$ 1% - As receitas e o patrimênio social serao aplicados exclusivamente no pais e no

desenvolvimento dos fins sociais do Instituto.

$ 2% - Em caso de dissolucêo, extincêo ou desgualificac&o do CENTEDUG, o patrimênio, os *

legados ou doacêes gue Ihe forem destinados, bem como os excedentes financeiros

decorrentes de suas atividades, serêo integralmente incorporados ao patrimênio de outra
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organizacêo social gualificada no Ambito da Uniëo, de natureza gue preencha os reguisitos

da lei 13.019/14 e Leis das Organizacées Sociais, da mesma area de atuacao, ou ao

patrimênio da Uniëo, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municipios, na proporcao

dos recursos e bens por estes alocados;

$ 3% - Fica previsto nesta entidade a incorporagao integral do patrimênio, dos legados ou

das doacêes gue lhe forem destinados, bem como dos excedentes financeiros decorrentes

de suas atividades, exclusivamente guanto aos advindos do contrato de gestao com o

Poder Publico federal, estadual, do distrito federal ou dos municipios, em caso de extincao

ou desgualificac&o, ao patrimênio de outra organizacêo social gualificada no Ambito da

Uniëo, Estado, Distrito Federal ou dos municipios da mesma area de atuaGêo, ou ao

patrimênio desses onde a entidade estiver atuando, sendo gue em caso dos contratos de

parcerias entre a administracao publica em regime de mutua cooperacao, para a

consecuc&o de finalidade de interesse publico e reciproco, mediante a execucao de

atividades ou projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho, inseridos em

termos de colaboracêo, em termos de fomento ou em acordos de cooperacao, o acervo

patrimonial disponivel, apés liguidacao de passivos, obtidos com recursos publicos

vinculados as atividades contratadas como Organizacao da Sociedade Civil, retornarao, ao

6rgao contratante.

CAPITULO VI

DO EXERCICIO FINANCEIRO E SEUS RESULTADOS

Art. 31. - O Diretor Presidente apresentara ao Conselho de Administracao da Entidade e

do Conselho de Administracao Especifico a proposta orcament4ria para cada exercicio,

referente ao custeio e a aplicacao de recursos excedentes do Instituto, assim como a

prestacao anual de contas.

$ 1“ O exercicio financeiro do Instituto terd inicio no dia 01 de janeiro e terminard no dia

31 de dezembro de cada ano.

$ 2” Por solicitacao do Diretor Presidente e condicionado a aprovac&o do Conselho de

Administracao da Entidade, o orcamento poder4 ser revisto e modificado, durante o

correspondente exercicio.

$ 3% A prestagao de contas serd publica, e gualguer cidadêo interessado ter acesso aos

balancos encerrados gue deverao estar acompanhados de certidêes negativas de débito

 
  

 



 

junto ao INSS e FGTS e serd feita, conforme determina o paragrafo Gnico do art.70 da

Constituicao Federal.

$ 4% O Balanco Patrimonial, Demonstracio do Resultado do Exercicio levantado ao

termino do exercicio financeiro, todos os Relatérios Financeiros eo Relatério de Execucao

do Contrato de Gestêo, e dos servicos e contratos de parcerias com a administragao

publica em regime de mutua cooperacêo, para a consecucao de finalidade de interesse

publico e reciproco, mediante a execugao de atividades ou projetos previamente

estabelecidos em planos de trabalho, inseridos em termos de colaboragêo, em termos de

fomento ou em acordos de cooperacio firmados e executados como Organizacao da

Sociedade Civil, dever&o ser publicados obrigatoriamente no Didrio Oficial dos Estados e

Municipios em gue o CENTEDUC atuar, anualmente, caso necessario, no DOU. Para os

Relatérios Financeiros, bem como os Balancos serëo observados os principios

fundamentais de contabilidade e das Normas Brasileiras de Contabilidade, acompanhado

de parecer técnico-cont4bil de empresa auditora independente gue ateste sua veracidade

e conformidade com a legislacao em vigor.

$ 5% Os valores excedentes em cada encerramento contabil em hipétese alguma podera

ser revertido, a gualguer titulo, aos membros do instituto ou aos seus funcionarios,

podendo ser utilizados no exercicio seguinte ou imobilizados em ativos de interesse e real

necessidade do Instituto.

$ 6% - O Conselho de Administracao da Entidade terê o prazo de trinta dias para deliberar

sobre a proposta orcamentaria.

$ 7% - Uma vez aprovada a proposta orcamentaria, ou esgotado o prazo para gue o

Conselho de Administracêo da Entidade delibere sobre ela, a Diretoria Executiva ficard

autorizada a realizar as despesas nela previstas.

Art. 32. - O Conselho de Administrac&o da Entidade tera o prazo de trinta dias para

deliberar sobre a prestac&io de contas apresentada e retorna-la ao Presidente.

CAPITULO VI
DISPOSICOES GERAIS

Art. 33. - Toda alteracio do presente Estatuto proposta pelo Conselho de Administracao

da Entidade sê poderê ser apresentada em Assembleia Geral Extraordinaria convocada

com, pelo menos, com 05 (cinco) dias de antecedência.
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Art. 34. - A extincêo, fusio ou transformacio do CENTEDUC proposta pelo Conselho de

Administrac&o da Entidade somente poder4 ser determinada por deliberacao de 2 (duas)

Assembleias Extraordindrias sucessivas, especificamente convocada para este fim,

realizadas com intervalo de 90 (noventa) dias, gue sê se instalarao com a presenga de, no

minimo, dois tercos dos associados em dia com as obrigagées sociais, e aprovacao pela

maioria absoluta dos presentes.

Art. 35. - A Associac&o conserva e conservard em boa ordem e estado por prazo nao

inferior a 10 (dez) anos, contados da data de emissêo os documentos gue comprovem a

origem de suas receitas ea efetivac&o de suas despesas ou destino dos recursos.

Art. 36. - 0 presente Estatuto Social Consolidado entrara em vigor a partir de sua

aprovac&io pela Assembleia Geral Extraordinaria realizada em 27 de janeiro de 2021.

devendo a Diretoria Executiva, proceder as devidas averbac6es em cartorio e promovera

sua divulgacao.

Goiënia (GO), 27 de janeiro de 2021.
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