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ASPECON - ASSOCIAÇÃO DOS PERITOS CONTADORES DO ESTADO DE GOIÁS 

 
ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA 

 
Pelo presente instrumento particular, Associação civil sem fins lucrativos, com 
sede na Avenida T-2, nº 1.810, Loja 10, Setor Bueno, Goiânia, Goiás, inscrito no 
CNPJ sob o nº 04.083.025/0001-57, neste ato representado por sua Diretoria 
Executiva, nos termos da decisão tomada por maioria absoluta de votos dos 
associados reunidos em Assembleia Geral Extraordinária do dia  28 de fevereiro 
de 2020, vem, neste ato, apresentar no ESTATUTO REFORMULADO nos seguintes 
termos. 
 
 

MODIFICAÇÕES E CONVALIDAÇÃO  
 

CAPÍTULO I 
 

DA DENOMINAÇÃO, DO OBJETO, DA SEDE E DA DURAÇÃO 
 

Art. 1º - Sob a denominação de ASPECON - ASSOCIAÇÃO DOS PERITOS 
CONTADORES DO ESTADO DE GOIÁS, foi fundada em 10 de agosto de 2000, é 
uma pessoa Jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, sob a forma de 
associação de caráter profissional e cultural, sem vinculação político-partidária, 
com abrangência em todo território goiano, com prazo de duração indeterminado 
e que reger-se-á pelo presente Estatuto. 
 
Parágrafo Primeiro - A sede é na Av. T-9, nº 3252, sala 03 Qd. 256 Lt. 16, Jardim 
América, Goiânia- Goiás CEP: 74.255-220, eleito o foro da comarca de Goiânia-
GO., renunciando a outro por mais privilegiado que seja; 
 
Parágrafo Segundo - O associado não responde com os seus bens pessoais pelos 
compromissos que os representantes da Associação contrair em nome desta. Sua 
responsabilidade perante a Associação ou terceiros limita-se ao pagamento das 
mensalidades e anuidades previstas estatutariamente; 
 
Parágrafo terceiro - A fim de evitar repetições desnecessárias, a expressão 
“ASPECON - ASSOCIAÇÃO DOS PERITOS CONTADORES DO ESTADO DE 
GOIÁS”, será doravante substituída, neste estatuto, pela sigla “ASPECON-GO”. 
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Parágrafo quarto. A mudança de endereço da sede social compete à Diretoria 
Executiva, que poderá fazê-lo por deliberação da maioria dos presentes, cuja ata 
deverá ser arquivada no Cartório próprio e feita comunicação aos associados e às 
autoridades competentes. 
 
Art. 2º - A ASPECON-GO tem por objetivo: 
 

a. Congregar, profissionais (pessoas físicas), portadoras de diploma de nível 
superior em Ciências Contábeis, legalmente habilitados pelo Conselho 
Regional de Contabilidade do Estado de Goiás (CRC-GO), para o 
intercâmbio e aprimoramento técnico, relativo à perícia contábil judicial e 
extrajudicial, arbitragem, mediação, recuperação Judicial e falência, 
consultoria técnica e demais atividades contempladas pela contabilidade; 
 

b. Atuar como CAPACITADORA em programas de Educação Profissional 
Continuada (EPC) do sistema CFC/CRC’s e em atividades que visa manter, 
atualizar e expandir os conhecimentos e competências técnicas e 
profissionais, as habilidades multidisciplinares e a elevação do 
comportamento social, moral e ético dos profissionais da contabilidade, 
como características indispensáveis à qualidade dos serviços prestados e 
ao pleno atendimento das normas que regem o exercício da profissão 
contábil; 

 
c. Difundir e divulgar, junto aos órgãos da Justiça e entidades afins, as 

normas de perícias, arbitragens, mediações na área contábil, bem como 
consultorias técnicas desenvolvidas pela ASPECON-GO; 

 
d. Zelar pela observância dos dispositivos legais que regem o exercício da 

profissão por ele representada, bem como do Código de Ética Profissional 
e das normas de arbitragens, mediações, perícias e consultorias, 
emanadas do Conselho Federal de Contabilidade. 

 
e. Defender e zelar pelos direitos, interesses e prerrogativas dos associados, 

isoladamente ou em conjunto com o Conselho Regional de Contabilidade 
de Goiás; 

 
f. Dirimir as dúvidas e resolver as questões de caráter profissional que 

possam surgir entre os associados da ASPECON-GO e destes com 
terceiros, quando houver solicitação; 
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g. Fomentar, desenvolver, defender e manter relacionamentos técnicos, com 
organizações congêneres que busquem idênticos propósitos à arbitragem, 
mediações, perícias e assuntos técnicos, em âmbito local, regional, 
nacional e internacional. 

 
h. Elaborar procedimentos administrativos a serem adotados pelos 

associados na execução dos serviços periciais com o objetivo de promover 
a padronização e cumprimento das normas do respectivo conselho 
profissional; 
 

Art. 3º - São símbolos da ASPECON-GO o pavilhão, o selo e o distintivo, todos 
detalhados no Regimento Interno. 

 
CAPÍTULO II 

DOS ASSOCIADOS 
 

Art. 4º - O quadro de associados da ASPECON-GO é composto por três categorias 
distintas: 
 

a) Efetivos; 
c) Correspondentes; 
d) Beneméritos. 
 

SEÇÃO I 
DAS CATEGORIAS DE ASSOCIADOS 

 

Art. 5º - São considerados associados efetivos os contadores legalmente 
habilitados no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Goiás. 
 
Parágrafo único: São Associados fundadores aqueles que participaram da 
Assembleia de Fundação e assinaram a respectiva Ata. 
 

Art. 6º - São considerados associados correspondentes os contadores 
legalmente habilitados no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de 
Goiás. 
 

Art. 7º - São considerados associados beneméritos os que fizerem jus a essa 
distinção, seja por relevantes serviços prestados a ASPECON-GO ou pela projeção 
profissional a nível nacional ou internacional. 
 

Parágrafo único - O título de associado benemérito será concedido pela 
Assembleia Geral, mediante proposta da Diretoria Executiva. 

http://www.aspecongoias.org/


                       ASPECON-GO                          4 

                                         ASSOCIAÇÃO DOS PERITOS CONTADORES DO ESTADO DE GOIAS 

                                                 CNPJ: 04.083.025/0001-57 
 

 

 

Av. T-9 Nº 3252 Sala 03 Jd. América - Goiânia/GO – CEP: 74.255-220 - Telefone: (62) 3921-2093 

Site: http://www.aspecongoias.org/ e E-mail: aspecongo@hotmail.com  

SEÇÃO II 
 

DA ADMISSÃO E EXCLUSÃO AO QUADRO SOCIAL 
 

Art. 8º - Para admissão de associados, efetivo ou correspondente, previsto no art. 
4º, é necessário a apresentação dos seguintes documentos: 
 

I. Certidão negativa de débitos, processos e penalidades, fornecida pelo 
Conselho Regional da profissão a que estiver inscrito; 
 

II. Declaração firmada pelo interessado, sob as penas da Lei, que não está 

impedido de exercer qualquer função, administração, por lei especial, ou 

em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos 

dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 

públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 

concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema 

financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as 

relações de consumo, fé pública ou a propriedade, bem como como 

qualquer crime classificado como hediondo; 

 
III. Certidão de Cadastro Nacional de Peritos Contábeis (CNPC) do Conselho 

Federal de Contabilidade (CFC) e; 
 

IV. Não será aceita a inscrição do Associado que tenha sido condenado em 
processo judicial ou administrativo por ter agido com culpa ou dolo na 
condição de perito. 

 
Art. 9º - A ADMISSÃO do associado dar-se-á através da seguinte rotina técnica: 
 
I – PESSOA FÍSICA: 
 

a. A proposta do interessado deverá ser protocolizada na Secretaria, a qual 
apresentará a Diretoria Executiva com os documentos exigidos neste 
Estatuto; 
 

b. A(o) Secretaria (o) expedirá circular aos associados ou afixará edital na 
sede social, a critério da Diretoria Executiva, para manifestação no prazo 
máximo de 10 (dez) dias, sendo a não manifestação em contrário, 
considerada como aceito o pedido de admissão; 

http://www.aspecongoias.org/


                       ASPECON-GO                          5 

                                         ASSOCIAÇÃO DOS PERITOS CONTADORES DO ESTADO DE GOIAS 

                                                 CNPJ: 04.083.025/0001-57 
 

 

 

Av. T-9 Nº 3252 Sala 03 Jd. América - Goiânia/GO – CEP: 74.255-220 - Telefone: (62) 3921-2093 

Site: http://www.aspecongoias.org/ e E-mail: aspecongo@hotmail.com  

c. A falta de comprovação de participação em perícias poderá ser suprida por 
prova de suficiência do CFC, que será disciplinada no Regulamento Interno 
da ASPECON-GO, em observância as normas do CFC e; 
 

d. Não havendo manifestação em contrário, a Diretoria Executiva terá o prazo 
máximo de 30 (trinta) dias para exercer o direito de aprovar o ingresso do 
candidato nos quadros sociais da ASPECON-GO. 
 

II – PESSOA JURÍDICA: 
 

a. Que poderá ingressar na categoria de Associado “Entidade”, tratando-se de 
pessoa jurídica do tipo conselho de classe profissional (CRC) e /ou 
sindicato de classes profissionais, cujas atividades tenham vínculo direto 
com esta associação, que poderão inclusive participar da diretoria e indicar  
01 (um) representante por entidade; 
 

b. Poderá ingressar na categoria de Associado “Empresas”, tratando-se de 
pessoa jurídica do tipo sociedade empresarial, sociedade simples, 
empresário individual ou microempreendedor individual, inscrito no 
respectivo conselho de classe profissional ou entidades correlatas, cujas 
atividades tenham vínculo direto com esta associação, que poderão 
inclusive participar da diretoria e indicar 01 (um) representante por 
empresa e; 
 

c. O valor da mensalidade ou anuidade do Associado Pessoa Jurídica, seja ele 
da categoria de “Entidade” ou “Empresa” será o equivalente ao dobro da 
mensalidade ou anuidade do Associado Pessoa Física. 

 
Parágrafo Primeiro: Só terão acesso ao processo de admissão em quaisquer 
categorias mencionadas no art. 4º, os membros da Diretoria Executiva e do 
Conselho Fiscal. 
 
Parágrafo segundo: A exclusão de um associado somente ocorrerá após 
aprovado pela Assembleia Ordinária com maioria simples, ou seja, com 1/3 dos 
associados presentes. 
 

SEÇÃO III 
DOS DIREITOS E DEVERES DOS ASSOCIADOS 

 
Art. 10º - O associado, para estar em plenos direitos das prerrogativas deste 
Estatuto, deve: 
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a. Respeitar, cumprir e fazer cumprir as disposições deste Estatuto e as 
determinações emanadas dos órgãos competentes da ASPECON-GO; 
 

b. Propugnar pelo prestígio da ASPECON-GO e de seus associados; 
 

c. Pagar pontualmente as contribuições e taxas afixadas pelos órgãos 
competentes da ASPECON-GO; 
 

d. Identificar-se sempre que necessário com a carteira de associado; 
 

e. Comparecer às Assembleias Gerais e eleições. 
 

f. Desincumbir-se dos encargos para compor comissões técnicas. 
 

Art. 11º - São DIREITOS dos associados em geral: 
 

a. interpelar a Diretoria Executiva, por escritos, sobre assuntos referentes à 
administração ou de interesse social; 
 

b. Oferecer sugestões por escrito à Diretoria Executiva, sobre matérias que se 
enquadrem nos objetivos da ASPECON-GO; 
 

c. Receber assistência da ASPECON-GO para dirimir dúvidas ou questões de 
caráter profissional nas suas relações com terceiros, na área consultiva, 
arbitral e pericial; 
 

d. Participar das Assembleias Gerais e das discussões e deliberações, 
respeitados os impedimentos contidos neste Estatuto; 
 

e. Denunciar a ASPECON-GO as infrações aos Códigos de Ética profissional e 
as Normas e Procedimentos emanadas dos órgãos competentes, quando 
delas tiver conhecimento; 
 

f. Exercer com diligências os cargos, comissões ou representações para os 
quais tenha sido designado, nomeado ou eleito; 

 
g. Frequentar as dependências da ASPECON-GO, consultar a biblioteca, bem 

como receber publicações quando distribuídas gratuitamente; 
 

h. Receber carteira identificativa de associado, na forma prevista no 
regulamento interno. 
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Art. 12º -  São direitos privativos dos associados efetivos: 
 

a. Votar e ser votado para a composição da Diretoria Executiva e do Conselho 
Fiscal; 
 

b. Propor à Diretoria Executiva a admissão de associado de qualquer 
categoria; 
 

c. Participar das Assembleias Gerais, discutindo e votando os assuntos a elas 
submetidos; 
 

d. Ser assistido pela ASPECON-GO, na defesa dos seus direitos e 
prerrogativas profissionais e; 
 

e. Eleger e ser eleito, na forma deste estatuto. 
 

Parágrafo único - Só poderá exercer o direito de voto o associado que estiver em 
pleno gozo dos seus direitos sociais conferidos neste Estatuto e em dia com suas 
obrigações financeiras. 
 
Art. 13º - São DEVERES dos associados efetivos: 
 

a. Cumprir fielmente o Estatuto Social; 
 

b. Exercer, salvo justo motivo, os cargos e funções da ASPECON-GO para os 
quais tiver sido eleito ou nomeado; 
 

c. Acatar e cumprir, rigorosamente, as normas de conduta profissional 
técnica e ética das profissões respectivas e as Normas e Procedimentos de 
Arbitragens. Mediações, Perícias e Consultorias dos seus Conselhos 
Regionais e Federais. 
 

b. Acatar as determinações da Diretoria; 
 
c. Ter o regular registro profissional com o Conselho Regional de 

Contabilidade ou entidade correlata; 
 
d. Informar a alteração de seus dados pessoais a ASPECON-GO e; 
 
e. Informar a paralisação, ampliação ou modificação, ainda que parcial, de 

suas atividades profissionais. 
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Art. 14º - Pela inobservância dos deveres estatutários e mediante processo 
administrativo, a Diretoria Executiva poderá aplicar ao associado de qualquer 
categoria as penas de advertência verbal, censura, suspensão por até 90 
(noventa) dias ou exclusão, segundo a gravidade de falta, as circunstâncias em 
que ocorrer e a personalidade do agente. 
 
Parágrafo primeiro - A penalidade poderá ser aplicada em qualquer de seus 
graus, mesmo o infrator primário, observado o disposto neste artigo, mas com 
agravamento da penalidade sempre que houver reincidência. 
 
Parágrafo segundo - A penalidade será decidida pela Diretoria Executiva, por 
maioria simples, e aplicada pelo Diretor Presidente. 
 
Parágrafo terceiro - Qualquer pena imposta ao associado dever-lhe-á ser 
comunicada pessoalmente, por via postal por escrito, mediante recibo ou aviso de 
recebimento, correio eletrônico (e-mail), WhatsApp e/ou demais redes sociais, 
conforme o caso, e, se não localizado, por edital afixado na sede da ASPECON-GO, 
pelo prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da afixação. 
 
Parágrafo quarto - A Diretoria Executiva terá o prazo de 30 (trinta) dias 
contados do recebimento da denúncia, fundamentada e assinada a respeito do 
fato desabonador relativo ao associado de qualquer categoria, para analisar o 
processo e aplicar as medidas julgadas pertinentes. 
 
Parágrafo quinto - Em os casos de processos instaurados e previstos neste 
Estatuto, fica assegurado ao associado o mais amplo direito de defesa e a decisão 
final cabe, em última instância, a Assembleia Geral. 
 
Art. 15º - O associado punido poderá, dentro de 15 (quinze) dias após o 
recebimento da comunicação da punição ou afixação do edital, recorrer da 
decisão da Diretoria Executiva ao presidente da ASPECON-GO, que decidirá em 
10 (dez) dias da data do ingresso recurso no protocolo. 
 
Parágrafo primeiro - O recurso do associado poderá ser apresentado por 
procurador e sempre por escrito e fundamentado com provas de que o punido 
julgar conveniente juntar. 
 
Parágrafo segundo - Da decisão do Presidente caberá recurso voluntário à 
Assembleia Geral, protocolado no prazo de 30 (trinta) dias da data da ciência 
daquela. 
 

http://www.aspecongoias.org/


                       ASPECON-GO                          9 

                                         ASSOCIAÇÃO DOS PERITOS CONTADORES DO ESTADO DE GOIAS 

                                                 CNPJ: 04.083.025/0001-57 
 

 

 

Av. T-9 Nº 3252 Sala 03 Jd. América - Goiânia/GO – CEP: 74.255-220 - Telefone: (62) 3921-2093 

Site: http://www.aspecongoias.org/ e E-mail: aspecongo@hotmail.com  

Parágrafo terceiro - Na eventualidade da perda do prazo previsto no “caput” 
deverá o Presidente da ASPECON-GO recorrer de ofício à Assembleia Geral da 
sua decisão, justificando o não cumprimento daquele prazo. 
 
Art. 16º - É passível de exclusão do quadro social o associado que: 
 

a. Perder a capacidade cível em qualquer dos casos previstos em lei; 
 

b. Tiver suspenso ou cancelado seu registro no Conselho Regional 
profissional respectivo; 
 

c. For condenado por crime de natureza infamante; 
 

d. Praticar, no exercício da profissão, atos dolosos ou violar o sigilo 
profissional em proveito próprio ou de terceiros; 
 

e. Valer-se, em proveito próprio, de cargo ou função que desempenhe na 
ASPECON-GO; 
 

f. Praticar atos que importem em descrédito da sua profissão, de seu título 
ou da ASPECON-GO; 
 

g. Atrasar por mais de 03 (três) meses, o pagamento das contribuições 
sociais normais ou o pagamento de qualquer débito que venha contrair 
para com a ASPECON-GO; 
 

h. Fizer, com falsidade, a declaração prevista no inciso II, da alínea “a”, do 
art. 8º. 

 
Art. 17º - Só poderá ser readmitido ao corpo associativo do ASPECON-GO o 
associado excluído com base no art. 16, alínea “g”, após regularizar sua situação 
social anterior, atribuindo-se lhe um novo número de matrícula, ou o mesmo 
número anterior caso pague as mensalidades correspondentes ao período de 
afastamento integralmente e de uma só vez. 
 
Art. 18º - Por motivos relevantes, a critério da Diretoria Executiva, o associado 
que estiver em dia com suas obrigações sociais poderá pleitear, por escrito, 
licenciamento temporário da ASPECON-GO até o prazo máximo de 02 (dois) 
anos. 
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Parágrafo primeiro - Durante o período de licença, ficarão automaticamente 
suspensos todos os seus direitos e deveres do associado licenciado. 
 

Parágrafo segundo - A licença será interrompida mediante comunicação por 
escrito do licenciado ou pela conclusão do prazo da licença, quando termina 
definitivamente o vínculo como associado. 
 

Art. 19º - O associado não responde solidária ou subsidiariamente pelas 
obrigações que os dirigentes da ASPECON-GO hajam contraído em nome deste. 

 
CAPÍTULO III 

 
DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO 

 
 Art. 20º - São órgãos Essenciais de Administração da ASPECON-GO: 
 

a. a Assembleia Geral dos Associados; 

b. a Diretoria Executiva; 

c. o Conselho Fiscal. 

 

SEÇÃO I 
DA ASSEMBLEIA GERAL 

 
Art. 21º - A Assembleia Geral é o órgão deliberativo e soberano, dela 
participando o associado que estiver em pleno gozo das prerrogativas 
estatutárias, a fim de deliberar sobre matéria de interesse da ASPECON-GO. 
 
Parágrafo primeiro - A Assembléia Geral é soberana nas suas deliberações 
desde que não contrariem este Estatuto ou disposições legais aplicáveis. 
 
Parágrafo segundo - Os associados “acadêmicos” os “correspondentes” e os 
“beneméritos”, não associados efetivos, poderão dela tomar parte, todavia sem 
direito a voto. 
 
Art. 22º - As Assembleias Gerais serão convocadas por editais divulgados através 
da imprensa, do boletim da ASPECON-GO ou de circular específica, por meio 
eletrônico: e-mail, disponibilizado no grupo WhatsApp e demais redes sociais 
obedecidas as disposições legais, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias 
da data da reunião, sendo instalada em primeira convocação, com a presença de 
um terço (1/3) dos associados em dia com suas obrigações sociais, ou meia hora 
após, com qualquer número se associados presentes.  
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Parágrafo primeiro - As matérias que versarem sobre o disposto no art. 29, 
alíneas “a” e “e” exigirão a presença da maioria de 2/3 (dois terços) dos 
associados efetivos, quites com suas obrigações estatutárias. 
 
Parágrafo segundo - Uma cópia do edital de convocação será afixada na sede 
social com a mesma antecedência. 
 
Parágrafo terceiro - O edital mencionará de forma clara, os assuntos a serem 
tratados, local dia e hora em que a Assembleia Geral se realizará; 
 
Parágrafo quarto - É vedado o voto por procuração; 
 
Parágrafo quinto - As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas pela 
maioria dos votos presentes. 
 
Art. 23º - As Assembleia serão: 
 

a. Ordinárias; 
 

b. Extraordinárias; 
 
Art. 24º - As Assembleias Gerais Ordinárias realizar-se-ão obrigatoriamente na 
segunda quinzena dos meses de março e novembro de cada ano. 
 
Art. 25º - Compete à Assembleia Geral Ordinária: 
 

a. Anualmente, no mês de março, deliberar sobre o relatório e a prestação de 
contas da Diretoria Executiva e o parecer do Conselho Fiscal e no mês de 
novembro, deliberar sobre a previsão orçamentária; 

 
b. Bienalmente, no mês de novembro, eleger, por escrutínio secreto, a Diretoria 

Executiva e o Conselho Fiscal, para o mandato seguinte. 
 

Art. 26º - As Assembleias Gerais Extraordinárias realizar-se-ão mediante 
convocação: 
 

a. da Diretoria Executiva; 
b. do Conselho Fiscal; 
c. de no mínimo, 1/3 (um terço) dos associados efetivos, no gozo dos seus 

direitos estatutários. 
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Parágrafo único - As convocações serão feitas por meio de Edital com uma 
antecedência mínima de 03 (três) dias, e nos casos de urgência por 
deliberação da Diretoria Executiva, com antecedência de 24 (vinte quatro) 
horas, através de comunicação aos Associados por meios definidos no Artigo 
22º. 
 
Art. 27º - Compete à Assembleia Geral Extraordinária deliberar sobre: 
 

a. Proposta da Diretoria Executiva para aquisição, alienação e oneração 
patrimônio da ASPECON-GO; 

 
b. Penalidades impostas a associado; 

 
c. Alteração do presente Estatuto; 

 
d. Qualquer assunto que por sua relevância lhe deva ser submetido; 

 
e. A dissolução da ASPECON-GO, mediante parecer da Diretoria Executiva, e 

o destino do acervo social, na forma do art. 64, no caso de impossibilidade 
do cumprimento de seus fins; 
 

f. Destituição dos administradores; 
 

g. Eleição da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, que ocorre nos termos 
do Capítulo V, deste Estatuto.  
 

Art. 28º - A Assembleia Geral será instalada pelo Diretor Presidente da Diretoria 
Executiva o qual, dando início aos trabalhos, pedirá à Assembleia a indicação de 
um associado efetivo para presidi-la e outro para secretariá-la. 
 
Parágrafo primeiro - Na ausência do Diretor Presidente e do Diretor Vice-
Presidente da Diretoria Executiva, instalará os trabalhos da Assembleia o 
associado efetivo presente, com mais tempo de filiação. 
 
Parágrafo segundo - Do ocorrido na Assembleia Geral, lavrar-se-á ata que será 
assinada pelo Presidente da Assembleia e Secretariado da Mesa. 
 
Parágrafo terceiro - Os associados participantes deverão assinar o livro e/ou 
folha de presença, que será parte integrante da Ata de reunião. 
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SEÇÃO II 
 

DA DIRETORIA EXECUTIVA 
 

Art. 29º -  A Diretoria Executiva é órgão administrativo da ASPECON-GO. 
 
Art. 30º - A Diretoria Executiva é constituída, todos associados efetivos, em pleno 
gozo de seus direitos, obedecido o disposto no Art. 63, com cargos assim 
denominados: 
 

- Presidente; 
- Vice-Presidente;  
- Diretor Administrativo; 
- Diretor Financeiro; 
- Diretor Técnico de Integração Social e Cultural; 
- Diretor de Marketing e Tecnologia da Informação; 
- Diretor Jurídico; 
- Secretário Executivo; 

 
Parágrafo primeiro: Todos os cargos da Diretoria Executiva serão preenchidos 
mediante processo eletivo e vinculado por chapa. 
 
Parágrafo segundo: O Presidente será substituído nos seus impedimentos 
eventuais pelos Vice-Presidente e Diretor na seguinte ordem: 
 

- Vice-Presidente  
- Diretor Administrativo; 
- Diretor Financeiro; 
- Diretor Técnico de Integração Social e Cultural; 

 
Art. 31º -  A Diretoria Executiva reunir-se-á, ordinariamente, quando convocada 
por seu  Presidente, por três de seus membros ou pelo Presidente do Conselho 
Fiscal. 
 
Art. 32º -  As reuniões da Diretoria Executiva realizar-se-ão com a presença da 
maioria de seus membros. 
 
Parágrafo único. As deliberações serão por maioria simples e no caso de empate 
o Diretor Presidente terá o voto de qualidade, devendo constar das atas de 
reuniões lavradas regularmente por secretário adhoc. 
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Art. 33º - Compete à DIRETORIA EXECUTIVA: 
 

a. Administrar da ASPECON-GO, cumprindo e fazendo cumprir o Estatuto; 
 
b. Criar e extinguir Delegações e Comissões, para tratarem de assuntos 

específicos, estabelecendo o respectivo regulamento; 
 

c. Submeter ao Conselho Fiscal: 
 

I. até o dia 15 do mês subsequente, os balancetes mensais; 
 

II. até o dia 15 de fevereiro, a prestação de contas do exercício 
anterior; 

 
III. até o dia 15 de outubro, a previsão orçamentária para o exercício 

seguinte. 
 

a. encaminhar à Assembleia Geral, para aprovação, após parecer do Conselho 
Fiscal, a prestação de contas anual e a previsão orçamentária; 

 
b. Aceitar ou recusar a admissão de associado; 

 
c. Aplicar ao associado as penalidades previstas neste Estatuto; 

 
d. Licenciar qualquer um de seus membros; 
 
e. Fixar, mediante demonstrativos e ad referendum da Assembleia Geral, o 

valor das contribuições dos associados, sempre que julgar necessário ao 
equilíbrio econômico-financeiro do Instituto, observado o disposto no art. 
52, letra “a”. 
 

f. Autorizar a celebração de convênios com pessoas jurídicas de direito 
público ou privado, assim como sua renúncia; 
 

g. Dar amplo conhecimento à Assembleia Geral, não só das providências 
tomadas em relação às penalidade aplicadas ao associado incurso no art. 
17, bem como de toda documentação pertinente, para a formação do 
competente processo; 
 

h. Propor ao Conselho Fiscal a aquisição de bens não previstos na proposta 
orçamentária, bem como daqueles cujo valor supere a previsão; 
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i. Autorizar a contratação e dispensa de funcionários; 
 
j. Recomendar a concessão de título de associado benemérito. 

 
Art. 34º - Perderá automaticamente o mandato o titular que, no período de 6 
(seis) meses do ano civil, sem motivo justificado, deixar de comparecer a 25 
(vinte e cinco) por cento das reuniões do período. 
 
Art. 35º - Em caso de renúncia ou perda de mandato do Diretor Presidente, o 
Presidente do Conselho Fiscal dará posse imediata ao Vice-Presidente, 
registrando-se o evento no livro de posse. 
 
Parágrafo primeiro - Se a renúncia for coletiva, o Presidente do Conselho Fiscal 
assumirá a direção da ASPECON-GO, convocando, dentro de 15 (quinze) dias, 
Assembleia Geral para eleição da nova Diretoria Executiva, que completará o 
período de mandato da Diretoria substituída. 
 
Parágrafo segundo - Ocorrendo renúncia geral, o associado com mais tempo de 
filiação procederá o previsto no parágrafo anterior, na condição de interventor. 
 
Art. 36º - Os membros da Diretoria Executiva não respondem pessoalmente pelas 
obrigações que contraírem em nome da ASPECON-GO, na prática de ato regular 
de gestão, mas serão responsáveis pelos prejuízos que lhe causarem por infração 
à Lei ou ao Estatuto. 
 
Art. 37º - Compete ao Presidente: 
 

a. Convocar e instalar as Assembleias Gerais; 
 

b. Representar a ASPECON-GO judicial ou extrajudicialmente; 
 

c. Supervisionar a administração geral da ASPECON-GO; 
 

d. Convocar e presidir as reuniões da Diretoria de Secretaria; 
 

e. Presidir as solenidades, conferências, debates e demais eventos sociais ou 
técnico-científicos, patrocinados pela ASPECON-GO; 
 

f. Subscrever as atas de reuniões da Diretoria Executiva com o Diretor de 
Secretaria; 
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g. Assinar toda correspondência recebida, podendo determinar providências; 
 

h. Assinar todos os documentos decorrentes de despesas, autorizando seu 
pagamento; 
 

i. Movimentar as disponibilidades da ASPECON-GO, assinando juntamente 
com o Diretor Financeiro a documentação necessária; 
 

j. Admitir e demitir empregados; 
 

k. Convocar o Conselho Fiscal para reuniões extraordinárias específicas; 
 

l. Encaminhar ao Conselho Fiscal, até o dia 15 de fevereiro, o balanço anual 
juntamente com o relatório da Diretoria Executiva, e até o dia 15 de 
outubro, a previsão orçamentária para o exercício seguinte; 
 

m.  Encaminhar, anualmente, à Assembleia Geral Ordinária, o balanço anual, o 
relatório da Diretoria Executiva e a previsão orçamentária para o exercício 
seguinte, com parecer do Conselho Fiscal; 
 

n. Difundir e divulgar, junto aos órgãos da Justiça e entidades afins, as normas 
de perícias e as atividades desenvolvidas pela ASPECON-GO; 

 
o. Resolver os casos urgentes, ad referendum da Diretoria Executiva. 

 
Parágrafo único - Observando o disposto na alínea “a” do art. 33, o Diretor 
Presidente poderá outorgar procuração ad judicia para prática de atos 
específicos, bem como nomear assessores para funções administrativas. 
 
Art. 38º - São atribuições do Vice-Presidente: 
 

a. Auxiliar o Diretor Presidente quando solicitado e substituí-lo em casos de 
falta, licença, impedimento, afastamento, vacância e renúncia; 
 

b. Assegurar as relações administrativas entre as Diretorias internas, bem 
como com as entidades afins, governamentais e outras de interesse dos 
objetivos da ASPECON-GO; 
 

c. Revisar as atas de reunião da Diretoria Executiva com o Diretor 
Administrativo; 
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d. Manter rigorosa vigilância quanto a manutenção do aspecto da sede social; 
 

e. Programar todas as atividades de solenes e festivas; 
 

f. Promover a integração e o bem-estar dos associados; 
 

g. Propor cooperação e intercâmbio com organizadores congêneres, que 
observem idênticos propósitos; 
 

h. Manter contato com os diretos de secretaria da Justiça do Trabalho, Civil e 
Federal. 

 
Art. 39º - Compete do Diretor Administrativo: 
 

a. Providenciar as tarefas relativas à admissão e demissão de empregados, 
assim como o preenchimento da folha de pagamento e das guias 
pertinentes aos recolhimentos dos encargos oriundos da folha; 
 

b. Elaborar pedido de admissão e afastamento de associados; 
 

c. Controlar a numeração sequencial das admissões dos associados e emissão 
das respectivas carteiras; 
 

d. Elaborar anualmente o inventário do patrimônio da ASPECON-GO; 
 

e. Arrecadar, catalogar e manter sob sua responsabilidade, todas as obras e 
publicações recebidas pela ASPECON-GO; 
 

f. Organizar a pauta e a ordem do dia das reuniões da Diretoria Executiva, 
assinando-as juntamente com o Presidente; 
 

g. Encaminhar os Boletins Informativos a outras autoridades e entidades 
definidas pela Diretoria Executiva; 
 

h. Manter organizado o arquivo da ASPECON-GO no que se refere a trabalhos 
de perícias, arbitragens e outros; 
 

i. Organizar pauta e a ordem do dia das Assembleias Gerais; 
 

j. elaborar a ata das Assembleias Gerais; 
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k. responsabilizar-se por publicações em meios de comunicação e impressões 
gráficas; 
 

l. manter rigorosa vigilância quanto a manutenção do aspecto da sede social; 
 
Art. 40º - Compete ao Diretor Financeiro: 
 

a. organizar e dirigir as atividades relacionadas aos aspectos econômico-

financeiros da ASPECON-GO; 

 

b. movimentar as disponibilidades financeiras da ASPECON-GO, assinando 

juntamente com o Presidente a documentação necessária; 

 

c. controlar os recebimentos das mensalidades; 

 

d. encaminhar os Boletins Informativos e as guias de cobrança de 

mensalidades aos associados; 

 

e. apresentar mensalmente à Diretoria Executiva a ao Conselho Fiscal, um 

movimento de caixa, demonstrando a disponibilidade final, acompanhados 

dos respectivos comprovantes; 

 

f. promover a arrecadação dos valores pertencentes a ASPECON-GO e 

responsabilizar-se pela sua guarda; 

 

g. manter atualizado o controle de cobrança e o arquivo da Tesouraria; 

 

h. Elaborar os demonstrativos contábeis anuais e as previsões orçamentárias 

e situação fiscal para o exercício seguinte; 

 

i. assinar juntamente com o Presidente, contratos e quaisquer outros 

documentos que envolvam obrigações para a ASPECON-GO, assim como 

receber e dar quitação em nome deste. 

 

Parágrafo único - O recebimento da arrecadação e o depósito do numerário na 

conta corrente da ASPECON-GO, poderão ser efetuados por pessoa jurídica 

credenciada pelo Diretor Financeiro. 
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Art. 41º - Compete ao Diretor Técnico de Integração Social e Cultural: 
 

a. Planejar e avaliar o desenvolvimento das atividades relacionadas ao 
aprimoramento do perito; 
 

b. Desenvolver, defender e divulgar os conhecimentos técnicos; 
 

c. Orientar o Presidente nas questões de ordem jurídica, visando sempre os 
interesses da ASPECON-GO e de seus associados; 
 

d. Organizar cursos e palestras sobre matéria voltada à perícia; 
 

e. Propor ao Presidente a constituição de advogado para a defesa dos 
interesses de associado ou da ASPECON-GO, após ouvido o Conselho Fiscal, 
para questões em que se veja impedido; 
 

f. Dar parecer elucidativo e conclusivo em processos administrativos e 
judiciais que envolvam associados, funcionários e terceiros; 
 

g. Organizar cursos, seminários e palestras sobre matérias da área de atuação 
da ASPECON-GO; 
 

h. Organizar estudos especializados no sentido do aprimoramento dos 
associados nas áreas periciais, arbitragens, verificação de haveres, 
regulações judiciais ou extrajudiciais de avarias grossas ou comuns, 
mediações e consultoria técnica; 
 

i. Interceder junto às entidades que ministram o curso de ciências contábeis 
buscando colaborar com o aprofundamento da disciplina de Perícia 
Contábil; 
 

j. Estimular eventos educativos e técnicos aos associados. 
 

Art. 42º - Compete ao Diretor de Marketing e Tecnologia da Informação 
(TI): 
 

a. Coordenar os serviços de Marketing; 
 

b. Desenvolver projeto para divulgação da ASPECON-GO no senário estadual 
e nacional; 
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c. Cuidar da imagem e publicidades da ASPECON-GO; 
 

d. Promover meio de comunicação entre os Associados e Diretoria como 
informativo período, revistas, entrevistas;  

 
e. Pesquisar e desenvolver novas oportunidades no ramo da perícia contábil; 
 

f. Ficar atento aos avanços tecnológicos, às mudanças culturais e ao ambiente 
ecológico ou natural, que também podem causar forte impacto na perícia 
contábil; 
 

g. Dirigir e implementar Plano Diretor de Tecnologia da Informação, 
observando cronogramas, prioridades e orçamentos aprovados; 
 

h. Promover ações visando garantir a disponibilidade, a qualidade e a 
confiabilidade dos processos, produtos e serviços de tecnologia; 
 

i. Acompanhar e avaliar a elaboração e execução dos planos, programas, 
projetos e as contratações estratégicas de tecnologia da informação e 
comunicação; 
 

j. Estabelecer e coordenar a execução da política de segurança de tecnologia 
da informação; 
 

Art. 43º - Compete ao Diretor Jurídico: 
 

a. Executar, supervisionar e acompanhar as ações de natureza judicial ou 
extrajudicial de defesa dos interesses coletivos ou individuais da 
ASPECON-GO;  
 

b. Empreender iniciativas de informação e conscientização da categoria que 
tenham por objetivo o conhecimento dos Direitos e Garantias 
Fundamentais e a elevação do grau de exercício da cidadania pelos nossos 
representantes; 
 

c. Acompanhar a elaboração de leis e formação de jurisprudência em matéria 
de interesses da ASPECON-GO;  
 

d. Coordenar, acompanhar e participar na realização de contratos com outras 
entidades;  
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e. Representar a ASPECON-GO nas ações judiciais e extrajudiciais “ad 
refendum” da Diretoria Executiva Colegiada;  
 

f. Colaborar com harmonia com o Presidente e demais membros da Diretoria, 
em todos os assuntos administrativos da ASPECON-GO, agindo em 
consonância com a orientação do Presidente;  
 

g. Cumprir e fazer cumprir o presente estatuto. 
 

Art. 44º - Compete ao Secretário (a) Executivo (a): 
 

a. Assessorar o Presidente e o Conselho Deliberativo, quando solicitado; 
 

b. Registrar, nos livros competentes de atas, as decisões do Conselho 
Deliberativo, da Diretoria e da Assembleia; 
 

c. Manter em arquivos eletrônicos os votos dos conselheiros; 
 

d. Manter em arquivo a documentação relativa às atividades da ASPECON-
GO. 

 
SEÇÃO III 

 
DO CONSELHO FISCAL 

 
Art. 45º - O Conselho Fiscal é o órgão da Assembléia Geral que aprecia e oferece 
parecer prévio sobre todas as contas contratos convênios previsão orçamentária, 
prestações de contas dos Conselhos e da Diretoria Executiva e, sobre todas as 
matérias que envolvam os bens, direitos e obrigações da ASPECON-GO. 

 
Parágrafo primeiro - O Conselho Fiscal compor-se-á de 03 (três) membros 
titulares e 03 (três) membros suplentes, dentre os associados efetivos e em pleno 
gozo de seus direitos. 
 
Parágrafo segundo - Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos pela 
Assembleia Geral que irá eleger o Diretor Presidente. 
 
Parágrafo terceiro - Os membros titulares do Conselho Fiscal, logo após a 
eleição, escolherão entre si um Presidente e um Vice-Presidente. 
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Art. 46º - Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos nas suas faltas e 
impedimentos ou no caso de vacância, pelos suplentes. 
 
Parágrafo único - Somente se realizará eleição, antes do término do mandato, 
quando não mais houver suplente a ser convocado. 
 
Art. 47º - Compete ao Conselho Fiscal: 
 

a. Fiscalizar os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus 
deveres legais e estatutários; 
 

b.  Examinar e opinar sobre as demonstrações contábeis e financeiras do 
exercícios social e o relatório anual da administração, fazendo constar do 
seu parecer as informações complementares que julgar necessárias; 
 

c. Emitir parecer sobre o balanço anual da ASPECON-GO, bem como sobre as 
contas e demais aspectos econômico-financeiros dos atos da Diretoria 
Executiva, e a previsão orçamentária para o exercício seguinte; 
 

d. Estudar e emitir pareceres sobre proposta da Diretoria Executiva para 
aquisição de bens não previstos na proposta orçamentária, bem como 
daqueles cujo valor supere a previsão; 
 

e. Pronunciar-se sobre proposta da Diretoria Executiva para constituir 
advogado para a defesa dos interesses de associado da ASPECON-GO; 
 

f. Pronunciar-se sobre a permuta, doação, aquisição, alienação e oneração de 
bens patrimoniais propostos pela Diretoria Executiva; 
 

g. Denunciar à Assembleia Geral erros administrativos ou qualquer violação 
da Lei ou do Estatuto, sugerindo as medidas a serem tomadas; 
 

h. Atender convocação do Diretor Presidente para reuniões extraordinárias e 
específicas. 

 
Art. 48º - O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente, uma vez por mês e 
extraordinariamente quando necessário ou mediante convocação do Diretor-
Presidente ou por mais de 2/3 (dois terços) dos associados efetivos. 
 
Parágrafo único - As decisões serão sempre tomadas com observância do 
quorum de 3 (três) membros, efetivos ou suplentes. 
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Art. 49º - A responsabilidade dos membros do Conselho Fiscal, por atos 
relacionados com suas obrigações, obedecerá às mesmas regras que definem as 
responsabilidades dos membros da Diretoria Executiva. 

 
CAPÍTULO IV 

DA ADMINISTRAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 

Art. 50º - O exercício econômico e financeiro iniciar-se-á em 1º de janeiro e 
terminará em 31 de dezembro de cada exercício, levantando-se nessa data o 
Balanço Patrimonial e as demais demonstrações contábeis relativas ao exercício 
findo. 
 
Art. 51º - O patrimônio da ASPECON-GO é constituído pelo conjunto dos bens 
móveis e imóveis de suas disponibilidades financeiras, dos direitos de que for 
titular e das obrigações que a Diretoria Executiva assumir. 
 
Art. 52º - Constitui receita da ASPECON-GO: 
 

a. Contribuições mensais e obrigatórias dos associados, observando-se a 
seguinte proporcionalidade de valor unitário: 
 

I. 100% (cem por cento) para associados efetivos e para o 
correspondente; 
 

II. Isenção para o associado honorífico. 
 

b. Taxas de admissão; 
 

c. Renda de cursos, treinamentos e outras promoções culturais; 
 

d. Doações; 
 

e. Rendas de aplicações financeiras; e  
 

f. Outras rendas. 
 
Parágrafo primeiro - As contribuições e taxas de admissão dos associados serão 
cobradas a partir do mês da ciência por eles da aprovação do seu ingresso no 
quadro social da ASPECON-GO. 
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Parágrafo segundo - A receita auferida pela ASPECON-GO será integralmente 
aplicada em função dos seus objetivos sociais. 
 
Art. 53º - Anualmente, na forma prevista no art. 33, letra “c”, item III, será 
organizado o orçamento para o exercício seguinte, estimando a receita e fixando a 
despesa. 
 
Art. 54º - As prestações de contas da Diretoria Executiva dar-se-ão na 
conformidade da Lei e dos prazos estabelecidos no art. 33, letra “c”, itens I e II. 
 
Art. 55º - Será responsabilizado civil e criminalmente o dirigente ou sócio 
incumbido de aplicação ou manuseio de recursos, por qualquer irregularidade na 
utilização de verbas a ele confiadas. 
 
Parágrafo único - Equipara-se a irregularidade a aplicação de verbas em 
desacordo com o orçamento ou finalidade diversa daquela a que se destinarem e 
bem assim ausência de comprovação documentária de emprego das 
disponibilidades do Instituto. 

 
CAPÍTULO V 

DO PROCESSO ELETIVO 
 

Art. 56º - As eleições da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal serão realizadas 
BIENALMENTE, na segunda quinzena do mês de novembro, por escrutínio 
secreto em Assembleia Geral Extraordinário com quorum simples, ou seja, 1/3 
(um terço) dos associados presentes e/ou por sistema eletrônico através do site 
da ASPECON-GO. 

 
 

SEÇÃO I  
 

DA HABILITAÇÃO DOS CANDIDATOS, DO MANDATO E DA DIVULGAÇÃO 
 

Art. 57º - Poderá votar e ser votado associado efetivo que na data da eleição 
estiver em situação regular perante a ASPECON-GO e em gozo dos direitos 
sociais conferidos neste Estatuto. 
 
Parágrafo primeiro - Só poderá concorrer aos cargos referidos no art. 30 o 
associado que estiver integrado no quadro social, ininterruptamente, há pelo 
menos 1 (um) ano, contados da data da aprovação e sua proposta até a data da 
Assembleia Geral que o eleger. 
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Parágrafo segundo - O mandato da Diretoria Executiva e Conselhos é de 02 
(dois) anos, permitida a reeleição para o mesmo cargo.  
  
Parágrafo terceiro - Os mandatos terão início, exceto, para a primeira eleição, no 
dia 1º de janeiro do exercício seguinte e encerramento no dia 31 de dezembro do 
ano das eleições gerais subsequentes. 
 
Parágrafo quarto - É vedado o voto por procuração. 
 
Art. 58º - A Assembleia Geral será convocada por ato do Presidente da ASPECON-
GO, mediante edital publicado em jornal de grande circulação local ou de circular 
específica, por meio eletrônico: e-mail, disponibilizado no grupo WhatsApp e 
demais redes sociais obedecidas às disposições legais local, 30 (trinta) dias antes 
da realização.  
 
Parágrafo primeiro - Cópia do edital de convocação da Assembleia Geral deverá 
ser afixado na sede da ASPECON-GO. 
 
Parágrafo segundo - No edital deverá conter essencialmente: 
 

a. Data, local e horário de votação; 
 

b. Prazo para registro das chapas. 
 
 

SEÇÃO II 
 

DA COMISSÃO ELEITORAL 
 

Art. 59º - O processo eleitoral será conduzido e coordenado por uma Comissão 
Eleitoral composta por 3 (três) associados efetivos, nomeada por ato do Diretor 
Presidente, com vigência até a posse dos novos membros eleitos. 
 
Parágrafo primeiro - As decisões da Comissão Eleitoral serão tomadas por 
maioria simples de votos, lavrando-se ata circunstanciada em livro competente, 
com registro de todo o processo eletivo. 
 
Parágrafo segundo - Após a apuração do escrutínio, a Comissão Eleitoral fará a 
proclamação do resultado, oportunidade em que também fixará a data, local e 
hora da posse dos eleitos. 
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Parágrafo terceiro - A posse dos membros eleitos será feita em cerimônia oficial, 
por convocação escrita do Diretor Presidente e sob a presidência da Comissão 
Eleitoral, oportunidade e ato em que esta será considerada extinta. 
 
Art. 60º - No registro de candidatos a cargos eletivos da ASPECON-GO observar-
se-á o seguinte: 
 

a. os nomes dos candidatos e respectivos cargos, deverão constar de uma 
única chapa; 
 

b. as chapas deverão ser registradas junto a ASPECON-GO com antecedência 
de 10 (dez) dias da data das eleições; 
 

c. nenhum candidato poderá inscrever-se em mais de uma chapa. 
 
Art. 61º - Qualquer recurso contra eventual irregularidade durante o pleito 
deverá ser impetrado por escrito à Comissão Eleitoral para as devidas 
providências, até a divulgação do resultado das eleições, no prazo previsto no § 2º 
do art. 56. 
 
 

SEÇÃO III 
DA INVESTIDURA NOS CARGOS 

 
Art. 62º - A investidura nos cargos eletivos far-se-á mediante termo lavrado em 
livro próprio. 
 
Art. 63º - Todos os cargos eletivos ou funções delegadas serão exercidos pelos 
associados da ASPECON-GO a título pro honore, sem remuneração de qualquer 
espécie. 

 
CAPÍTULO VI 

DA EXTINÇÃO DA ASSOCIAÇÃO 
 

Art.64º – A Associação poderá ser extinta a qualquer tempo, nos moldes do artigo 
27, alínea “e”. 
 
Parágrafo Único: Em caso de dissolução da Associação, a Assembleia Geral 
destinará o remanescente de seu patrimônio à entidade de fins não econômicos, 
de fins idênticos ou semelhantes aos da ASPECON-GO. 
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CAPÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 65º - Estatuto Reformado entrará em vigor na data do seu registro em 
cartório, que deverá ocorrer dentro de 30 (trinta) dias da data de sua aprovação 
pela Assembleia Geral, ficando revogado o Estatuto que a este antecede, bem 
como as normas em contrário. 
 
Art. 66º - A Diretoria Executiva organizará o Regimento Interno da ASPECON-
GO, com as atribuições específicas das suas diversas competências que disporá 
sobre: 
 
I - Normas necessárias à execução e cumprimento das disposições estatutárias; 
II - O Regulamento Eleitoral. 
III - Nomeações, quando julgar oportuno, de Superintendentes, Coordenadores, 
Consultores, Ouvidores e outros cargos necessários à vida administrativa e social 
da Associação. 
IV - A organização das comissões internas e a distribuição dos trabalhos entre os 
Diretores Executivos. 
 
Art. 67º - Os casos omissos no presente Estatuto serão resolvidos pela Diretoria 
Executiva ad referendum da Assembleia Geral. 
 
Art. 68º - O Estatuto Reformulado foi aprovado por unanimidade, ficando 
oficialmente adequação nos termos da lei 10.406/2002. 
 
 
Goiânia-GO. 28 de fevereiro de 2020. 
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