
ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES  DE  TRIBUTOS DO 
FISCO  MUNICIPAL  DE  GOIÂNIA  -  AFFIM-
GOIÂNIA.

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 26 
DE MAIO DE 2.010  .  

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de maio de 2.010, às 15h00 (quinze horas), 
reuniram-se no Auditório “Carlos Eurico” da Câmara Municipal de Goiânia, na 
Avenida  Goiás,  nº  2001,  Centro,  Goiânia(Go),  os  associados  da  AFFIM-
GOIÂNIA  -  Associação  dos  Auditores de  Tributos  do Fisco Municipal  de 
Goiânia,  em assembléia  Geral.  Assumiu a Presidência da Mesa,  na forma do 
Estatuto Social, o Diretor-Presidente da entidade, Senhor Elísio Gonzaga da 
Silva.  Em seguida o Senhor Presidente convidou a mim, Benedito Faleiro da 
Silva, para secretariar os trabalhos da assembléia, o que fiz, na condição de 
Secretário  ad  hoc do  órgão  executivo  da  AFFIM,  visto  que  a  Secretária 
titular não se encontrava presente, por motivo de força maior. Ato contínuo o 
Senhor Presidente solicitou a mim, Secretário, que fizesse a verificação do 
quorum para a realização da Assembléia em 1ª convocação, o que foi feito, 
tendo sido constatado número insuficiente para a realização da assembléia em 
primeira convocação. A seguir o Senhor Presidente suspendeu os trabalhos da 
Assembléia por trinta minutos, a fim de transcorrer o tempo legal para a 2ª 
convocação,  com qualquer  número.  Reiniciado os trabalhos às 15h30 (quinze 
horas e trinta minutos), já em Segunda convocação, o Senhor Presidente pediu 
a mim, Secretário, que fosse lido o Edital de Convocação, publicado no caderno 
de classificados do jornal “O Popular”, edição do dia 13/05/2010, explicando 
que o teor do edital já era do conhecimento de todos, dado à publicidade já 
feita antes da  realização da assembléia. Eis o teor do Edital: “ASSOCIAÇÃO 
DOS AUDITORES DE TRIBUTOS DO FISCO MUNICIPAL DE GOIÂNIA –  
AFFIM-GOIÂNIA - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAODINÁRIA – EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO - O Presidente da Associação dos Auditores de Tributos do  
Fisco do Fisco Municipal de Goiânia – AFFIM-GOIÂNIA, nos termos do seu  
Estatuto  Social,  convoca  os  associados  da  entidade  para  comparecerem à  
Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada no Auditório Carlos Eurico da 
Câmara Municipal de Goiânia, na Av. Goiás nº 2001, Setor Central, Goiânia-GO., 
no dia 26 de maio  de 2.010, às 15h00 (quinze horas) em primeira convocação,  
ou,  às 15h30 (quinze horas e trinta minutos) em Segunda convocação,  para  
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I) Alteração Estatutária com 
nova redação dos artigos a serem modificados, quais sejam: a) artigo 1º; 
alínea “b”  e parágrafo único do artigo 6º; artigo 9º; artigo 17 “a”; 
artigo 30, com os acréscimos dos §§ 1º e 2; artigo 49; artigo 51; artigo  
52, parágrafo único; artigo 60; b) supressão do parágrafo único do artigo 
10 e dos artigos 11 e 61, com a conseqüente renumeração dos artigos dos 
Estatutos; II) Fixação do novo valor das contribuições mensais, período 
de  junho a dezembro de 2.010. OBS. encontra-se na sede social, no 
horário  comercial,  à  disposição  de  todos  os  associados,  a  minuta  de 
proposta  de  alteração  estatutária. Goiânia,  10  de  maio  de  2.010.  Elísio  



Gonzaga da Silva – Presidente.” Tratando-se  da ordem do dia, qual seja: a 
reforma  dos  Estatutos  da  entidade,  o  Senhor   Presidente  fez  detalhada 
explanação  dos  motivos  que  levaram  a  administração  propor  a  reforma 
estatutária, levando-se em conta, também, o novo plano de cargos e salários da 
categoria,  fazendo-se,  portanto,   necessária  nova  adequação  do  valor  da 
contribuição social à nova realidade social. A seguir o Senhor presidente pediu 
a  mim,  Secretário,  que  fossem  lidas  aos  presentes,  todas  as  alterações 
propostas,  o  que  fiz,  a  saber:  a)  Art.  1º -  supressão  da  expressão: 
“Pertencentes  ao  quadro  de  pessoal  da  Secretaria  de  Finanças  do  
Município de Goiânia”; b) Alínea “b” do artigo 6º - acrescentar ao texto: “ e 
os pensionistas”;  c) Nova redação do parágrafo único do artigo 6º, ficando 
assim redigido: Parágrafo Único – o associado honorário e o pensionista não 
poderão  fazer  parte  da  administração  da  AFFIM-GOIÂNIA,  não  podendo 
votar  nem  serem  votados  nas  assembléias  gerais,  ficando  o  associado 
honorário,  isento  da  contribuição  social.“;  d)  Nova  redação  ao  artigo  9º, 
ficando o mesmo com a seguinte redação: Artigo 9º - A exclusão de associado  
dar-se-á:   a)  a  pedido  por  escrito;  b)  por  penalidade.“;  e)  Acrescentar  ao 
artigo 10 a expressão:  “ ou a pedidos”;  f)  Supressão do parágrafo único do  
artigo 10º; Supressão do artigo 11º; g) Dar nova redação ao artigo 17,”a”(por 
força  do  item  II  do  Edital),  ficando  assim  redigido:  “Art.  17,  “a” -  A 
Contribuição  social  mensal  do  associado  será  calculada  em 4% (quatro  por  
cento) sobre o valor do vencimento do padrão “A” constante da Tabela de  
Vencimento do Anexo II, da Lei Municipal 8.904, de 30 de abril de 2010.”;  h) 
Acrescentar  ao  artigo  30,  os  seguintes:  “Diretor  de  Departamento  de 
Esportes”; “Diretor de Departamento de Aposentados e Pensionistas”;  i) 
acréscimo ao artigo 30, dos §§ 1º e 2º: ”Parágrafo 1º -  É incompatível o 
exercício da Presidência com a função gratificada, cargo comissionado ou 
função  de  confiança  nas  3  (três)  esferas  da  administração  pública. 
Parágrafo 2º -  Perderá automaticamente o mandato, o Presidente que, 
sem  se  licenciar  previamente,  vier  a  ocupar  qualquer  dos  cargos  
mencionados no parágrafo anterior”; j) Nova redação do artigo 49, assim 
definida:  “  Com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data da 
eleição,  o  Presidente  da  Diretoria  fará  publicar  no  Diário  Oficial  do  
Município,  ou jornal  de grande circulação neste município,  o  edital  de 
convocação, no qual constará obrigatoriamente: local, dia e hora em que 
será realizada a eleição.”;  l) Nova redação ao artigo 51, assim definida: “O 
candidato a qualquer cargo eletivo e sua respectiva chapa, deverá fazer 
sua  inscrição  por  meio  de  requerimento  à  Comissão  Eleitoral  até  15 
(quinze) dias antes do pleito”; m)Nova redação ao parágrafo único do artigo 
52,  assim  proposta;  “A  comissão  Eleitoral,  ficará  constituída  até  30 
(trinta) dias antes da data do pleito e elegerá o seu Presidente em sua  
primeira reunião.” n) Nova redação ao artigo 60, assim proposta: “Dentro de 
24h00  (vinte  e  quatro  horas)  após  as  eleições,  a  Comissão  Eleitoral 
procederá  à  apuração  final  e  proclamará  os  eleitos.  Parágrafo  único:  – 
Proclamada pela Comissão Eleitoral  o resultado da eleição, Os eleitos,  
pelo voto direto e secreto prestarão compromisso e tomarão posse nos  
cargos,  incontinenti,  com mandatos a partir  de 1º de  janeiro do  ano 
seguinte à eleição”;  o)  supressão do artigo 61 do Estatuto ora reformado. 
Terminada a leitura das alterações proposta no edital,  o senhor Presidente 



submeteu também à apreciação dos presentes,  a proposta da Diretoria,  do 
valor da nova contribuição social prevista na alteração do artigo 17, letra “a”, 
desses  Estatutos.  Ato  contínuo,  o  senhor  presidente  disse,  que,  dado  às 
alterações  nos  Estatutos  Sociais  propostas  pela  Diretoria,  colocava  em 
discussão  e posterior  votação  a  nova redação  dos  Estatutos,  a  Assembléia 
houve por bem modificar parte das proposições feitas pelo órgão executivo, 
ficando assim, as modificações aprovadas pela Assembléia, mantidas as demais 
propostas da Diretoria: a) mantida a redação do artigo 9º; b) mantido o artigo 
10º,  dando nova redação ao seu parágrafo único; c) manter o artigo 11, na 
íntegra; d) Alterar a proposta da letra “a”, do artigo 17º. A seguir o Senhor 
Presidente disse que o texto modificado pela Assembléia,  como também as 
propostas  da  diretoria   não  modificadas  encontram-se  devidamente 
incorporadas ao novo Estatuto atualizado, com a devida renumeração de seus 
artigos já consolidada,texto atual, passando o mesmo a fazer parte integrante 
da presente Ata. Discutida exaustivamente a matéria, com destaque para a 
nova contribuição social mensal, assim aprovada: “A Contribuição social mensal 
do  associado  será  calculada  em  3%  (três  por  cento)  sobre  o  valor  do 
vencimento do padrão “A”, constante da Tabela de Vencimento, Anexo II, da 
Lei Municipal 8.904/2.010, no período de junho a dezembro de 2.010; e, de 4% 
(quatro por cento), a partir do mês de janeiro de 2.011.”  A seguir o Senhor 
Presidente informou que além das alterações propostas no edital, haveria de  
serem  feitas  outras  alterações  pontuais  de  redação,  com  as  devidas  
adaptações  ao  CCB,  bem  como   padronizações  de  nomenclaturas  e  outras  
correções redacionais, em vários pontos do texto Estatutário. Ato contínuo, o  
Senhor Presidente suspendeu os trabalhos da assembléia para que as devidas  
atualizações fossem feitas, inclusive na redação proposta no edital. Feitas as  
devidas correções sugeridas pelo Presidente da Mesa, foram estas colocadas  
em discussão e posterior votação. Em votação,  o novo texto dos Estatutos  
Sociais da AFFIM-GOIÂNIA, foi aprovado pela unanimidade dos associados  
presentes,  ficando,  inclusive,  re-ratificados  todos  os  atos  praticados  na 
assembléia. Não havendo mais nada a tratar, franqueou a palavra para quem 
dela mais quisesse fazer uso. Como ninguém se manifestou, deu por encerrada 
a Assembléia, que, passado o tempo necessário, foi lavrada a presente Ata, que 
lida aos presentes e achada conforme, foi aprovada por todos, e, em seguida, 
assinada. 

ELÍSIO GONZAGA DA SILVA – Diretor-Presidente 

BENEDITO FALEIRO DA SILVA -  Secretário ad hoc

 BENEDITO FALEIRO DA SILVA -  OAB/GO. 6982



ESTATUTOS   DA ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES   
DE  TRIBUTOS  DO  FISCO  MUNICIPAL  DE 
GOIÂNIA.     AFFIM-GOIÂNIA.

TÍTULO I 

Da Associação, seus fins, sede, foro e duração.

CAPÍTULO ÚNICO 

Artigo 1º - A Associação dos Auditores de Tributos do Fisco Municipal de 
Goiânia,  que adota a denominação social:  AFFIM-GOIÂNIA, fundada em 10 
(dez) de março de 1.980 é uma entidade associativa civil, sem fins lucrativos, 
com sede, administração e foro na Capital do Estado de Goiás, no endereço 
situado na Rua 3, nº 1.008, salas 202/206, Edifício Goiandira, centro, Goiânia-
GO., a qual, tem por objetivo, a  representação dos Auditores de Tributos do 
Fisco  Municipal  de  Goiânia,  sendo  também desportiva,  social,  cultural,  com 
patrimônio  e  personalidade  distintos  da  de  seus  associados,  Auditores  de 
Tributos Municipais ativos, aposentados e pensionistas. 

Artigo 2º –  A AFFIM-GOIÂNIA tem por finalidade  promover a união da 
classe, a defesa dos direitos e interesses de seus associados e a assistência 
aos mesmos e às suas famílias. 

Artigo 3º - O tempo de duração da AFFIM-GOIÂNIA é indeterminado, e o 
seu exercício social corresponde ao período entre o dia primeiro de janeiro ao 
dia trinta e um de dezembro de cada ano. 

Artigo 4º - São finalidades da AFFIM-GOIÂNIA: a) representar a classe; b) 
intensificar e cultivar a confraternização e solidariedade entre os associados 
e  seus  familiares;  c)  proporcionar  por  meio  de  convênios  ou  diretamente, 
assistências  médico-hospitalar,  farmacêuticas,  odontológicas,  econômicas  e 
financeiras, aos associados;  d) colaborar e pugnar pela melhoria dos serviços 
da  administração  pública  goianiense;  e)  promover  e  estimular  os 
desenvolvimentos  funcionais,  intelectuais  e  artísticos  dos  associados;  f) 
desenvolver  a  educação  física em todas  as  suas  modalidades  e estimular  a 
prática de esportes amadorísticos;  g) proporcionar aos associados, reuniões 
sociais, divertimentos e estadas nas suas dependências recreativas e de lazer; 
h) prestar assistência jurídica sob forma de consultoria; i) amparar, prestigiar 
e  defender  os  associados  dentro  dos  princípios  constitucionais  vigentes, 
coletivas  ou  individualmente,  em juízo  ou  fora  dele;  j)  estudar,  planejar  e 
executar outras iniciativas, de interesse da classe. 



Parágrafo Único – No cumprimento de suas finalidades, a AFFIM-GOIÂNIA 
usará  dos  recursos  previstos,  e  dentro  das  possibilidades  orçamentárias, 
através  de  departamentos  especializados,  regidos  por  regulamentos 
elaborados pela Diretoria e aprovados pelo Conselho Deliberativo. 

Artigo  5º -  A  AFFIM-GOIÂNIA  poderá  filiar-se,  sem  prejuízo  de  sua 
independência administrativa e de sua personalidade jurídica, a instituições de 
caráter federativo, estadual ou nacional e confederativo, desde que dedicados 
exclusivamente à representação da classe dos servidores Públicos.  

TÍTULO II

Dos Associados, e seus dependentes, Direitos e Deveres.

CAPÍTULO I.

DOS ASSOCIADOS E SEUS DEPENDENTES.

Artigo  6º -  A  AFFIM-GOIÂNIA  manterá  as  seguintes  categorias  de 
associados:  a)  Associados  fundadores  são  todos  os  presentes  à  AGE  de 
fundação,  em  10  de  março  de  1.980;  b)  Associados  contribuintes,  são  os 
inscritos após aquela data, incluídos  os associados pensionistas; c) Associados 
pensionistas são os inscritos como tal, na forma da lei e desses Estatutos. d) 
Associados  beneméritos,  os  que  pertencendo  ao  quadro  social,  tenham 
prestado  relevantes  serviços  à  classe,  à  AFFIM-GOIÂNIA ou  contribuído 
substancialmente para o aumento do seu patrimônio, a juízo dos três poderes e 
com  aprovação   da  Assembléia-Geral;  e)  Honorários,  os  que  não  sendo 
associados,  também  tenham  prestado  relevantes  serviços  à  classe  ou  à 
AFFIM-GOIÂNIA, ou contribuído substancialmente para o aumento do seu 
patrimônio, a juízo dos três poderes e com aprovação da Assembléia-Geral. 

Parágrafo Único – o associado honorário e o associado pensionista não poderão 
fazer parte da administração da AFFIM-GOIÂNIA, não podendo votar nem 
ser votados nas assembléias gerais, ficando o associado honorário, isento da 
contribuição social. 

Artigo 7º  - São dependentes dos associados, o cônjuge ou companheiro, os 
filhos  de  qualquer  condição  até  18  (dezoito)  anos  de  idade,  os  filhos 
portadores de deficiência física de qualquer idade e os filhos universitários 
até 24 (vinte e quatro) anos de idade. 

Parágrafo Único - Os dependentes são isentos de pagamento de contribuições 
sociais. 

Artigo  8º -  A  admissão  como  associado,  de  recém-nomeados,  far-se-á 
mediante  proposta  firmada  pelo  proponente,  deferida  pelo  Presidente  nos 
termos deste Estatuto e o pagamento de 01 (uma) mensalidade a titulo de taxa 



de inscrição, no maior valor do mês do desconto, conforme artigo 17, até 90 
(noventa) dias da data da nomeação para o cargo e após este prazo, a taxa 
será  definida  pela  Diretoria  juntamente  com  os  Conselhos  Deliberativo  e 
Fiscal. 

Artigo 9º - A exclusão de associado dar-se-á:  a) a pedido por escrito; b) por 
falta  de  pagamento  de  03  (três)  mensalidades  consecutivas;  c)  por 
penalidades. 

Artigo 10 -  As  readmissões  de  associados  que  tenham sido  excluídos  por 
infrações deverão ser submetidas à aprovação do Conselho Deliberativo. 

Parágrafo Único – As readmissões  a pedido, de associado excluído, somente 
se efetivará após o pagamento da 1ª mensalidade. 

Artigo 11 -   A contribuição da AFFIM-GOIÂNIA, quando da anuidade, paga 
adiantadamente, no máximo até o dia 31 (trinta e um) de janeiro de cada ano, 
na tesouraria,  terá 10% (dez por cento) de desconto. 

Parágrafo único -  A contribuição paga com atraso será acrescida da multa de 
2% (dois por cento) , e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.    

 Artigo 12 - O pagamento das contribuições sociais ou de outras permitidas 
em lei poderá ser feito, facultativamente, em folha de pagamento ou contra 
recibo. 

CAPÍTULO II

DOS DIREITOS

Artigo 13 - O associado quites com os cofres da AFFIM-GOIÂNIA, tem os 
seguintes  direitos:  a)  de  freqüentar  a  sede  social  e   colônias  de  férias, 
participar de reuniões sociais e desportivas, bem como se utilizar os convênios 
firmados,  respeitadas  as  restrições  estatutárias  e  regulamentares;  b)  de 
participar das Assembléias Gerais e candidatar-se a qualquer cargo eletivo da 
Administração, votando e sendo votado, ressalvadas as disposições contidas 
neste Estatuto. 

Artigo  14  –  Constitui,  ainda,  direitos  dos  associados:  a)  requerer  ao 
Presidente  convocação  de  Assembléia  Geral  Extraordinária,  respeitado  o 
disposto no artigo 23, deste Estatuto;  b) participar das Assembléias Gerais, 
discutir,  propor,  deliberar,  votar  e  ser  votado,  vetada a  representação;  c) 
Protestar, por escrito, junto ao Conselho Deliberativo, contra atos ou ações 
que  praticados  pela  Diretoria,  por  associados,  familiares  ou  empregados, 
forem  reputadas  contrárias  aos  direitos  dos  associados,  aos  princípios  de 
dignidade e às finalidades da AFFIM-GOIÂNIA. 



Artigo 15  -  O Associado  entrará  no gozo  dos  direitos  que  lhe confere o 
presente Estatuto, tão-logo se efetive o pagamento da primeira contribuição 
social. 

CAPÍTULO III

 DOS DEVERES 

Artigo  16 -  São  deveres  dos  associados:  a)  satisfazer  os  compromissos 
contraídos com a AFFIM-GOIÂNIA. b)cumprir as disposições deste Estatuto, 
dos regulamentos e acatar as deliberações tomadas pelos órgãos da AFFIM-
GOIÂNIA;  c)  Comparecer  às  Assembléias  Gerais  e  votar  em  eleições;  d) 
indenizar a AFFIM-GOIÂNIA por qualquer prejuízo material causado por si ou 
qualquer de seus familiares ou convidados; e) zelar pelo bom nome da AFFIM-
GOIÂNIA, evitando ações ou situações que deponham contra o seu conceito e 
o de seus empregados. 

Artigo 17 - Obriga-se o associado, ao pagamento das seguintes contribuições: 
a)  Contribuição  social  mensal  do  associado,   calculada  em  4% (quatro  por 
cento) sobre o valor do vencimento do padrão “A”, constante da Tabela de 
Vencimento, Anexo II, da Lei Municipal 8.904/2.010.  b) Chamadas eventuais, 
quando  não  houver  saldo  de  caixa  de  que  trata  a  contribuição  da  alínea 
anterior, para fazer face às despesas extraordinárias, mediante aprovação em 
Assembléia-Geral. 

TÍTULO III 

CAPITULO  I 

DA ADMINISTRAÇÃO 

Artigo 18 -  São  órgãos  da  AFFIM-GOIÂNIA: a)  Assembléia-Geral  (órgão 
soberano);  b)  Conselho  Deliberativo  (órgão  deliberativo  e  consultivo);  c) 
Diretoria  (órgão  executivo);  d)  Conselho  Fiscal  (órgão  fiscalizador);  e) 
Departamentos da entidade. 

Parágrafo Primeiro  -  Os órgãos referidos nas alíneas “b”,  “c”  e “d”  deste 
artigo são independentes e harmônicos entre si. 

Parágrafo Segundo - Os Departamentos são órgãos administrativos auxiliares 
da Diretoria. 

Artigo 19 - A duração dos mandatos dos membros do Conselho Deliberativo, 
da Diretoria e do Conselho Fiscal será de 03 (três) anos, a partir do primeiro 
mandato após o início da vigência deste Estatuto. 



Parágrafo Primeiro -  Poderá haver  reeleição para o  Conselho  Deliberativo, 
Diretoria e Conselho Fiscal. 

Parágrafo  Segundo -  Os  cargos  eletivos  e  de  nomeação  serão  exercidos 
gratuitamente. 

CAPÍTULO II

DA ASSEMBLÉIA-GERAL

Artigo 20 -  A Assembléia-Geral é o Poder soberano da AFFIM-GOIÂNIA, 
constituindo-se  na  reunião  dos  associados,  convocada  e  instalada  na  forma 
deste Estatuto, a fim de deliberar sobre matéria de interesse social ou da 
classe. 

Parágrafo  Primeiro -  A  Assembléia-Geral  poderá  ser  Ordinária  ou 
Extraordinária.

 Parágrafo  Segundo -  As  Assembléias  Gerais  serão  convocadas  com 
antecedência mínima de dez (10) dias, mediante edital assinado pelo Diretor-
Presidente,  publicado  no  Diário  Oficial  do  Município  ou  em jornal  local  de 
grande circulação e afixado na sede social da entidade. 

Parágrafo Terceiro - As Assembléias Gerais serão instaladas com a presença 
mínima da metade e mais um dos associados em primeira convocação e, em 
segunda,  meia hora depois,  com qualquer  número,  ressalvada  a  hipótese no 
artigo 24, em que a instalação em segunda convocação depende da presença do 
mínimo de 2/3 (dois terços) dos associados requerentes, o que constará do 
edital. 

Parágrafo Quarto – As deliberações das Assembléias Gerais, salvo nos casos 
excetuados neste Estatuto, serão tomadas por maioria de votos que poderão 
ser simbólicas, nominais ou secretas. 

Parágrafo Quinto  -  As  Assembléias  Gerais  serão  instaladas  pelo  Diretor-
Presidente,  ou  substituto,  o  qual  iniciará  a  reunião,  determinando  ao 
Secretário-Geral, ou substituto, leitura do Edital de sua Convocação. 

Parágrafo Sexto - Na hipótese da ausência do Diretor-Presidente ou de seu 
substituto  legal,  a  Assembléia  será  instalada  pelo  Presidente  do  Conselho 
Deliberativo ou seu substituto, ou pelo Presidente do Conselho Fiscal ou seu 
substituto. 

Parágrafo Sétimo - Em caso de prorrogação ou Assembléia permanente, só 
poderão  usar  do  direito  de  voto,  os  associados  que  assinaram  o  livro  de 
presença na Assembléia inicial. 



Parágrafo  Oitavo -  As  resoluções  tomadas  pelas  Assembléias  Gerais  só 
poderão ser modificadas ou revogadas por outra Assembléia-Geral. 

Artigo 21 – A Assembléia-Geral Ordinária reunir-se-á a cada três anos, na 
primeira quinzena do mês de dezembro,  convocada pelo Diretor-Presidente, 
para  renovar,  através  de  eleição,  a  composição  do  Conselho  Deliberativo, 
Diretoria  e  Conselho  Fiscal  e  será  Presidida  pelo  Presidente  da  Comissão 
Eleitoral, de acordo com o artigo 51. 

Artigo 22 – A Assembléia-Geral Ordinária reunir-se-á no mês de março de 
cada  ano,  para  apreciar  as  contas  e  o  relatório  da  Diretoria  da  AFFIM-
GOIÂNIA,  com  os  pareceres  dos  Conselhos  Fiscal  e  Deliberativo  e  será 
Presidida Pelo Presidente do Conselho Fiscal ou seu substituto legal. 

Artigo  23 –  A  Assembléia-Geral  Extraordinária  reunir-se-á  sempre  que 
necessário,  para  discutir  e  deliberar  sobre  os  assuntos  constantes  do 
respectivo  edital  de  convocação,  mediante  iniciativa  e  por  resolução  da 
Diretoria  ou  do  Conselho  Deliberativo  e  Fiscal,  ou  ainda  por  requerimento 
devidamente  motivado  e  subscrito  no  mínimo  por  1/5  (um  quinto)  dos 
associados, no gozo dos seus direitos. 

Parágrafo Único –  Terá  o  Presidente  da  Assembléia-Geral  Extraordinária, 
ocorrendo empate na votação, voto de qualidade. 

Artigo 24 –  A  Assembléia-Geral  Extraordinária  que  tiver  por  finalidade  a 
reforma do Estatuto ou a incorporação, instalar-se-á nas mesmas condições do 
referido no artigo 20, “caput” e parágrafos, mas as deliberações relativas a 
qualquer  das  matérias  só  poderão  ser  tomadas,  no  mínimo  por  2/3  (dois 
terços) dos votos dos associados presentes, convocados para esse fim.

Artigo  25 –  A  Assembléia-Geral  Extraordinária  que  tiver  por  objetivo,  a 
dissolução e conseqüente liquidação da AFFIM-GOIÂNIA, só se constituirá 
com a  presença  mínima  de  50% (cinqüenta  por  cento)  do  número  total  de 
associados, que só poderão deliberar a respeito do assunto, mediante votos de, 
no mínimo, 4/5 (quatro quintos) dos presentes. 

Artigo 26 - Requerida uma Assembléia-Geral Extraordinária nos termos do 
art. 23, o Diretor-Presidente, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data do 
recebimento do pedido, sob pena de perda automática do mandato, expedirá o 
edital de convocação, devendo reunir-se a Assembléia no prazo de 10 (dez) 
dias, a contar da data da publicação no Diário Oficial do Município ou em jornal 
local de grande circulação. 

Parágrafo Primeiro – Verificada a perda do mandato do Diretor-Presidente, 
por esse motivo, seus substitutos legais ficam obrigados a fazer a convocação



dentro do prazo de 03 (três) dias, sob pena de perda automática do mandado, 
caso  em  que  a  convocação  da  Assembléia-Geral  passará  para  o  Conselho 
Deliberativo,  na pessoa  de seu Presidente ou substitutos legais,  sujeitos à 
mesma sanção. 

Parágrafo Segundo – Para as deliberações em Assembléias Extraordinárias no 
que  tange  à  destituição  de  administradores,  bem  como  de  alteração 
estatutária, é exigido o voto concorde de 2/3 (dois terços) dos presentes à 
Assembléia especialmente convocada para esse fim, não podendo deliberar, em 
primeira convocação, sem a maioria absoluta dos convocados, ou com menos de 
1/3 (um terço) nas convocações seguintes, casos em que serão presididas pelo 
Presidente do Poder que emitir a resolução, ou por associado eleito quando de 
sua instalação, no caso de requerimento por grupo de associados, na forma do 
“caput” do artigo 23. 

CAPÍTULO III

DO CONSELHO DELIBERATIVO

Artigo  27 -  O  Conselho  Deliberativo,  órgão  deliberativo  e  consultivo, 
constitui-se de 07 (sete) membros efetivos e 07 (sete) membros suplentes, 
eleitos pelo voto direto e secreto.     

Parágrafo  Primeiro –  A  mesa  do  Conselho  Deliberativo  é  composta  do 
Presidente,  Vice-Presidente,  Primeiro  e  Segundo  Secretários,  eleitos  na 
primeira reunião. 

Parágrafo Segundo – O Presidente será substituído nas faltas e impedimentos 
pelo  Vice-Presidente,  e  na  ausência  deste,  pelos  Primeiro  e  Segundo 
Secretários sucessivamente. 

Parágrafo Terceiro -  As Reuniões serão realizadas  com o comparecimento 
mínimo de 04 (quatro) conselheiros. 

Artigo 28 - Compete ao Conselho Deliberativo: a) aprovar ou rejeitar, dentro 
de quinze (15) dias, a contar do recebimento, os projetos de regulamentos e 
normas  administrativas  encaminhadas  pela  Diretoria,  podendo  fazer-lhes 
alterações que não desvirtuem os seus objetivos nem acarretem aumento de 
despesas; b) apresentar à Diretoria sugestões de interesse da entidade ou da 
classe,  e dar pareceres naquelas encaminhadas pela Diretoria;  c) votar, até 
trinta e um (31) de dezembro de cada ano, o orçamento anual;  d) examinar e 
aprovar “ad referendum” da Assembléia-Geral,  a execução orçamentária;  e) 
decidir,  em reunião  com a Diretoria  e  Conselho  Fiscal,  sobre empréstimos, 
aquisição ou venda de bens imóveis,  hipotecas ou qualquer ônus que venham 
agravar o patrimônio social, aquisição ou alienação de títulos da dívida pública 
ou particular,  devendo comparecer no mínimo 04 (quatro) conselheiros,  2/3 
(dois terços) dos membros da Diretoria e 3 (três) membros do Conselho Fiscal, 



encaminhando tais decisões para a apreciação da Assembléia Geral e aprovação 
de valores das diárias das colônias de férias. f) autorizar verbas especiais ou 
suplementos, bem como reajustes orçamentários necessários;  g) autorizar a 
criação de novas fontes de renda; h) elaborar seu regimento interno que será 
sancionado  pelo  Presidente;  i)  solicitar  o  comparecimento  à  reunião  do 
Conselho  de  membros  da  Diretoria,  do  Conselho  Fiscal  e  Chefes  de 
Departamentos  por  intermédio  do  Presidente  do  órgão,  para  prestarem 
informações sobre assuntos relacionados  com suas  funções,  mediante aviso 
prévio de 15 (quinze) dias, no mínimo; 

Parágrafo Primeiro – Nos casos previstos na alínea “a” deste artigo poderá a 
Diretoria  oferecer  novas  considerações  sobre  as  emendas  ou  alterações 
feitas, dentro do prazo de 10 (dez) dias da devolução do projeto. 

Parágrafo Segundo – Na hipótese do parágrafo anterior, ficarão as emendas e 
alterações mantidas, se assim o decidir, o Conselho Deliberativo, no mínimo por 
2/3  (dois  terços)  dos  conselheiros  presentes,  em reunião  que  se  realizará 
dentro de 10 (dez) dias do novo encaminhamento, com o comparecimento de, 
pelo menos, a maioria simples dos membros do órgão, prevalecendo, em caso 
contrário,  a  redação  primitiva  dos  artigos  objeto  de  alteração  bem  como 
suprimidos ou acrescidos. 

Artigo 29 - O Conselho Deliberativo poderá convocar a Diretoria, o Conselho 
Fiscal ou ambos, para reuniões conjuntas. 

Parágrafo Primeiro - O Conselho Deliberativo, para o regular desempenho de 
suas  atribuições,  poderá  solicitar  da  Diretoria  os  esclarecimentos  que 
julgarem necessários, em relação ao assunto em exame. 

Parágrafo Segundo -  O  Conselho  Deliberativo  reunir-se-á,  ordinariamente, 
uma vez por mês e extraordinariamente, quando necessário. 

CAPÍTULO IV

DA DIRETORIA

Artigo 30 - A Diretoria, eleita pelo voto direto e secreto é o órgão executivo 
da AFFIM-GOIÂNIA e constituí-se de 10 (dez) membros: Diretor-Presidente; 
Diretor Vice-Presidente; Primeiro Secretário; Segundo Secretário; Primeiro 
Tesoureiro;  Segundo  Tesoureiro;  Diretor  do  Patrimônio;  Diretor  Sócio-
Cultural;  Diretor  de  Imprensa  e  Divulgação;  Diretor  Jurídico;  Diretor  de 
esportes e lazer; e, Diretor de aposentados e pensionistas. 

Artigo 31 -  À  Diretoria  compete:  a)  cumprir  e  fazer  cumprir  o  Estatuto 
Social,  regulamentos  e  normas  administrativas,  bem  como  as  decisões  das 
Assembléias  Gerais;  b)  deliberar  sobre  o  ingresso  e  desligamento  de 
associados do quadro social;  c) laborar projeto orçamentário remetendo-o ao 



Conselho  Deliberativo,  com parecer  do  Conselho  Fiscal,  até  15  (quinze)  de 
dezembro  de  cada  ano;  d)  organizar  o  quadro  de  empregados  da  AFFIM-
GOIÂNIA;  e)  admitir,  mediante  prova  de  habilitação  e  dentro  da  verba 
orçamentária, os empregados que forem necessários aos serviços da AFFIM-
GOIÂNIA; f) aplicar penalidades, por proposta de Diretor, aos empregados da 
AFFIM-GOIÂNIA;  g)  dispensar  os  empregados  da  AFFIM-GOIÂNIA, 
promovendo-lhes as responsabilidades, quando for o caso; h) elaborar projetos 
de regulamento e normas administrativas;  i) expedir instruções e ordens de 
serviço; j) autorizar as despesas, dentro da previsão orçamentária; l) atender, 
dentro de 20 (vinte) dias, os pedidos de informações dos demais órgãos da 
AFFIM-GOIÂNIA;  m)  decidir,  em reunião com os Conselhos Deliberativo e 
Fiscal,  sobre empréstimos,  aquisição ou venda de bens imóveis,  hipoteca ou 
quaisquer ônus que venham onerar o patrimônio social, aquisição ou alienação 
de títulos da dívida pública ou particular, devendo comparecer, no mínimo 2/3 
(dois terços) de seus membros, 04 (quatro) membros do Conselho Deliberativo 
e  03  (três)  membros  do  Conselho  Fiscal,  encaminhando  tais  decisões  para 
apreciação em Assembléia-Geral e aprovação de  diárias das colônias de férias; 
n) elaborar  o  relatório anual a ser apresentado à Assembléia-Geral Ordinária; 
o)  encaminhar  ao  Conselho  Deliberativo,  a  demonstração  de  execução 
orçamentária, para cumprimento do disposto no artigo 28, alínea “d”; p) aplicar 
penalidades, de acordo com o presente Estatuto. 

Parágrafo Primeiro  – A competência prevista nas alíneas “d”, “e”, “f”, e “g” 
está adstrita à observância da Legislação Trabalhista aplicável. 

Parágrafo Segundo - A Diretoria poderá convocar os Conselhos Deliberativo e 
Fiscal, ou ambos, para reuniões conjuntas. 

Parágrafo Terceiro –  A Diretoria reunir-se-á ordinariamente, 01 (uma) vez 
por  mês e  extraordinariamente quando necessário,  deliberando sempre por 
maioria de votos. 

DO DIRETOR-PRESIDENTE

Artigo  32 -  Compete  ao  Diretor-Presidente:  a)  representar  a  AFFIM-
GOIÂNIA, ativa e passivamente, em juízo e fora dele;  b) convocar eleições, 
Assembléias  Gerais  e  os  demais  órgãos  administrativos  para  reuniões 
conjuntas; c) abrir e dirigir os trabalhos das Assembléias Gerais; d) zelar pela 
observância  das  disposições  estatutárias  e  fazer  cumprir  as  ordens-de-
serviço, normas administrativas e regulamentos;  e) assinar a correspondência 
oficial,  bem  como  toda  aquela  que  estabeleça  para  a  AFFIM-GOIÂNIA, 
quaisquer  obrigações;  f)  rubricar todos os livros de escrituração utilizados 
pela  administração;  g)  assinar,  com  o  Primeiro  Tesoureiro  ou  substituto, 
cheques, documentos que importem em recebimento de numerários, bem como 
os  títulos  de  créditos,  contratos,  escrituras,  documentos  de  despesas  ou 
comprovantes de compromissos, que onerem a AFFIM-GOIÂNIA; h) verificar, 
mensalmente,  com o  Primeiro  Tesoureiro  ou  substituto,  contas  bancárias  e 
boletins   movimentos  de  caixas;  i)  abrir,  movimentar,  requisitar  talões  de 



cheques,  juntamente  com  o  Primeiro  Tesoureiro  ou  substituto,  contas  em 
estabelecimento  e  instituições  financeiras  de  crédito;  j)  assinar  com  o 
Primeiro Tesoureiro ou substituto,  os balancetes trimestrais  de receitas e 
despesas e os balanços gerais; l) publicar o balanço anual até 15 (quinze) dias 
após  a  data  de  sua  aprovação  pela  Assembléia  Ordinária;  m)  nomear 
representantes  da  AFFIM-GOIANIA;  n)  nomear  comissão  para  estudos 
especiais; o) superintender os Departamentos de Administração e Saúde. 

Parágrafo 1º -  É incompatível o exercício do cargo de Diretor-Presidente, 
com o desempenho de cargos de função gratificada,  cargo comissionado ou 
função de confiança, nas 3 (três) esferas da administração pública. 

Parágrafo 2º - Perderá automaticamente o mandato, o Diretor-Presidente que 
sem se licenciar previamente, vier a ocupar qualquer dos cargos mencionados 
no parágrafo anterior. 

DO DIRETOR VICE-PRESIDENTE 

Artigo  33 –  Compete  ao  Diretor  Vice-Presidente,  substituir  o  Diretor-
Presidente  em  seus  impedimentos,  e,  em  caso  de  vacância,  assumir  a 
Presidência. 

DO PRIMEIRO SECRETÁRIO

Artigo  34 -  Compete  ao  Primeiro  Secretário:  a)  dirigir  os  serviços  da 
Secretaria  da  AFFIM-GOIÂNIA,  compreendido  também  o  protocolo;  b) 
organizar, mensalmente, com o concurso das Secretarias e Departamentos, o 
quadro de Movimento Geral da AFFIM-GOIÂNIA, dando-lhe publicidade;  c) 
elaborar,  com  o  concurso  dos  demais  diretores,  o  relatório  anual  das 
atividades da AFFIM-GOIÂNIA;  d)  organizar e manter em dia os arquivos 
sociais. 

                                     DO SEGUNDO SECRETÁRIO  

Artigo 35 – Compete ao Segundo Secretário, substituir o Primeiro Secretário 
em seus impedimentos e em casos de vacância, assumir a Primeira Secretaria. 

DO PRIMEIRO TESOUREIRO

Artigo  36  - Compete  ao  Primeiro  Tesoureiro:  a)  dirigir  os  serviços  de 
Tesouraria  da  AFFIM-GOIÂNIA;  b)  assinar  com  o  Presidente,  toda  a 
correspondência  que  estabeleça  para  a  AFFIM-GOIÂNIA  obrigações  de 
caráter econômico ou financeiro;  c) assinar com o Presidente, os balancetes 
trimestrais da receita e da despesa,  bem como balanços;  d)  assinar com o 
Presidente, os títulos de créditos e documentos a que se refere o art. 32, 
alínea  “g”;  e)  superintender  o  Departamento  Econômico-Financeiro;  f) 
promover  a  arrecadação  de  toda  e  qualquer  importância  devida  à  AFFIM-



GOIÂNIA;  g)  autorizar a efetivação de pagamentos;  h)  movimentar,  com o 
Presidente, contas em estabelecimentos de créditos e instituições financeiras; 
i) autorizar as despesas dentro da previsão orçamentária. 

DO SEGUNDO TESOUREIRO 

Artigo 37 – Compete ao Segundo Tesoureiro, substituir o Primeiro-Tesoureiro 
em seus impedimentos e em casos de vacância, assumir a Primeira Tesouraria. 

DO DIRETOR DO PATRIMÔNIO 

Artigo  38 -  Compete  ao  Diretor  do  Patrimônio:  a)  superintender  o 
Departamento  de  Patrimônio,  incluindo  o  almoxarifado;  b)  assinar  a 
correspondência  desse  departamento;  c)  ter,  sob  sua  guarda  e 
responsabilidade, todos os bens patrimoniais, redistribuindo-os aos diretores 
e  responsáveis  pelos  departamentos  e  setores  administrativos;  d)  fazer 
levantar, anualmente, o inventário desses bens, que servirá obrigatoriamente 
para o balanço; e) organizar o almoxarifado, de acordo com o regulamento que 
for expedido. 

Parágrafo  Único –  O  Diretor  do  Patrimônio,  em  seu  impedimento,  será 
substituído por um diretor designado pelo Presidente. 

DO DIRETOR SÓCIO-CULTURAL

Artigo  39 -  Compete  ao  Diretor  Sócio-Cultural:  a)  superintender  os 
Departamentos de Turismo, Social, Esportivo e de Colônias de Férias, criado 
para atender aos objetivos das alíneas “f” e “g”, do Art. 4o. do Estatuto Social; 
b)  propor  à  Diretoria,  as  medidas  necessárias  ao  bom  funcionamento  e 
desenvolvimento das colônias;  c) propor à Diretoria, a realização de viagens 
turísticas e outras diversões dessa natureza, bem como promover convênios 
em estâncias balneárias e outras; d) visar os comprovantes de despesas desses 
departamentos;  e)  assinar  a  correspondência  desses  departamentos;  f) 
organizar  e  dirigir  festas  e  conferências  de  caráter  cívico  e  artístico;  g) 
dirigir a biblioteca; h) organizar um serviço de assistência aos filhos menores 
dos  associados;  i)  superintender  o  departamento  de  educação  e  cultura  e 
assinar a correspondência respectiva. 

Parágrafo  Único –  O  Diretor  Sócio-Cultural  será  substituído,  em  seus 
impedimentos, por um Diretor designado pelo Presidente. 

DO DIRETOR DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO

Artigo 40 –  Ao Diretor  de  Imprensa  e  Divulgação  compete:  a)  elaborar  e 
dirigir  o  boletim  informativo  ou  jornal  a  ser  editado,  como  órgão  de 
publicidade interna; b) publicar no Diário Oficial ou em jornal de circulação da 
Capital,  os  editais  de  convocação  de  Assembléias  expedidos  pela  Diretoria 



Executiva; c) divulgar na imprensa local, notícias de interesse da classe e dos 
contribuintes municipais. 

DO DIRETOR JURÍDICO

Artigo 41 –  Ao  Diretor  Jurídico  compete:  a)  representar  judicialmente  a 
Associação e seus associados, nos processos em que a mesma for promovente, 
promovida  ou  interveniente;  b)  organizar  a  Diretoria  Jurídica,  de  modo  a 
possibilitar  o atendimento dos associados  quanto às questões profissionais, 
funcionais e estatutárias; c)superintender o Departamento Jurídico. 

DO DIRETOR DE ESPORTES E LAZER

Art. 42 – Compete ao Diretor de Esporte e Lazer: a) Coordenar as atividades 
esportivas;  b)  Superintender os jogos  esportivos;  c)  Promover competições 
esportivas, bem como os certames promocionais.  

DO DIRETOR DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Art.  43  –  Compete  ao  Diretor  de  Aposentados  e  Pensionistas: a) 
Superintender os serviços de turismo da entidade; b) Promover as atividades 
recreativas da terceira idade;  c) Acompanhar junto aos órgãos competentes 
do  Município,  todo  e  qualquer  processo  de  interesse  dos  Auditores 
aposentados e pensionistas. 

CAPÍTULO V

DO CONSELHO FISCAL

Artigo 44 - O Conselho Fiscal, órgão fiscalizador, constitui-se de 03 (três) 
membros efetivos, e 03 (três) membros suplentes, eleitos pelo voto direto e 
secreto. 

Parágrafo Primeiro – A mesa do Conselho Fiscal é composta do Presidente e 
um  Secretário,  eleitos  pelos  seus  pares,  na  primeira  reunião  após  a 
Assembléia-Geral Ordinária reunida para aprovação das contas do exercício 
anterior, sendo empossados imediatamente. 

Parágrafo Segundo -  As  reuniões  serão  realizadas  com  o  comparecimento 
mínimo de 03 (três) de seus membros. 

Artigo 45 -  Compete ao  Conselho Fiscal:  a)  emitir  parecer a  respeito  das 
contas da Diretoria;  b) examinar mensalmente livros, registros e documentos 
de receita e despesa, apresentando relatórios trimestrais e anual à Diretoria 
e  ao  Conselho  Deliberativo;  c)  verificar  a  aplicação  do  saldo  líquido  anual 
determinado  neste  Estatuto;  d)  informar  à  Diretoria  e  ao  Conselho 
Deliberativo, a situação econômica e financeira da AFFIM-GOIÂNIA, sempre 



que oportuno; e) propor à Diretoria e ao Conselho Deliberativo, medidas de 
caráter  financeiro  ou  econômico;  f)  decidir  em  reunião  conjunta  com  o 
Conselho Deliberativo  e Diretoria,  hipotecas ou quaisquer  ônus  que venham 
agravar o patrimônio social, aquisição ou alienação de títulos de dívida pública 
ou particular, devendo comparecer, no mínimo 03 (três) de seus membros, 2/3 
(dois terços) dos membros da Diretoria e 04 (quatro) membros do Conselho 
Deliberativo, encaminhando tais decisões para apreciação da Assembléia-Geral 
e aprovação  de valores das  diárias  das Colônias de férias;  g)  elaborar  seu 
regimento interno que será sancionado pelo seu Presidente; e,  h) solicitar o 
comparecimento de membros da Diretoria  e chefes de departamentos,  por 
intermédio  do  Presidente  da  Diretoria,  para  prestarem informações  sobre 
assuntos  relacionados  com  a  vida  financeira  e  econômica  da  AFFIM-
GOIÂNIA, mediante aviso de 15 (quinze) dias. 

Parágrafo Primeiro - O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente, uma vez 
por mês e extraordinariamente, quando convocado pelo Presidente.  

Parágrafo  Segundo -  O  Conselho  Fiscal  poderá  convocar  o  Conselho 
Deliberativo e a Diretoria, para reuniões conjuntas. 

CAPÍTULO VI

DOS DEPARTAMENTOS

Artigo 46 - Os Departamentos são órgãos da administração e prestarão os 
serviços a seu cargo, de acordo com os respectivos regulamentos elaborados, 
nos termos deste Estatuto. 

Artigo 47 -  Os  Departamentos  são  os  seguintes:  Administração,  Jurídico, 
Saúde,  Receita  e  Despesa,  Patrimônio,  Econômico  e  Financeiro,  Turismo, 
Educação e Cultura, Social e Esportivo. 

Parágrafo Primeiro – Outros Departamentos poderão ser criados, na forma 
estabelecida no artigo anterior. 

Parágrafo Segundo – Os novos Departamentos, e os já existentes, poderão 
ser extintos, se assim convier aos interesses da AFFIM-GOIÂNIA, devendo 
ser observada para a extinção, a mesma forma de criação. 

Parágrafo Terceiro - Poderão ser atribuídas a uma só pessoa, as chefias de 
dois Departamentos. 

Artigo 48 - Os Departamentos serão dirigidos diretamente pelos Diretores 
que os superintendem ou, indiretamente, quando poderão ser chefiados, por 
associados  ou  atribuída  a  responsabilidade  pela  execução  dos  serviços 
respectivos a funcionários da AFFIM-GOIÂNIA, como encarregados; nestes 



dois  últimos  casos,  sempre  sem  prejuízo  da  competência  atribuída  aos 
Diretores. 

Parágrafo Único – A designação do associado ocorrerá mediante sugestão do 
Diretor respectivo apresentado à Diretoria, após prévia aprovação da proposta 
desta pelo Conselho Deliberativo, servindo gratuitamente o associado assim, 
escolhido. 

Artigo 49 - Nos orçamentos anuais serão consignadas verbas próprias para 
cada Departamento, consideradas as suas necessidades. 

TÍTULO IV

CAPÍTULO I

DAS ELEIÇÕES

 Artigo 50 –  A  Assembléia-Geral  Ordinária  para  eleição  dos  membros  do 
Conselho Deliberativo, Diretoria e Conselho Fiscal será convocada para o mês 
de dezembro do ano em que findar o mandato. 

Art. 51 - Com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data da eleição, o 
Diretor-Presidente fará publicar no Diário Oficial do Município, ou jornal de 
grande circulação neste município,  o edital  de convocação,  no qual  constará 
obrigatoriamente: local, dia e hora em que será realizada a eleição. 

Parágrafo Único – O edital de convocação será também afixado na sede social 
da entidade, na data de sua circulação. 

Artigo 52 - Só poderá candidatar-se o associado que:  a) esteja em dia com 
suas  mensalidades;  b)  esteja  em pleno uso  e  gozo de seus  direitos  sociais 
assegurados  por este Estatuto;  c)  não seja credor ou devedor da AFFIM-
GOIÂNIA, fora dos  limites  regulamentares;  d)  não tenha contraído  com a 
AFFIM-GOIÂNIA, objetivando lucro, créditos decorrentes de contratos;  e) 
não  receba  salários  por  serviços  prestados  à  AFFIM-GOIÂNIA;  f)  não 
pertença à Comissão Eleitoral.  

Artigo 53 -  O candidato  a  qualquer  cargo  eletivo  e  sua  respectiva  chapa, 
deverá fazer sua inscrição por meio de requerimento à Comissão Eleitoral até 
15 (quinze) dias antes do pleito. 

Parágrafo Único – Fica vedado a inscrição de um mesmo candidato, para mais 
de um cargo, ou em duas chapas. 



Artigo 54 - O processo eleitoral será conduzido por uma Comissão de 3 (três) 
associados titulares, e  de 3 (três) suplentes designada pela Diretoria. 

Parágrafo Único – A comissão Eleitoral, ficará constituída pelo menos em 30 
(trinta)  dias  antes  da  data  do  pleito  e  elegerá  o  seu  Presidente  em  sua 
primeira reunião. 

Artigo  55 -  Compete  à  Comissão  Eleitoral:  a)  presidir  e  coordenar  os 
trabalhos eleitorais; b) decidir os requerimentos de inscrição dos candidatos e 
proceder ao registro das candidaturas;  c) decidir, em caráter definitivo, os 
recursos relacionados com o registro das candidaturas; d) divulgar, por edital, 
a ser afixado no recinto de realização do pleito, as candidaturas registradas, o 
modelo da cédula oficial e outras orientações sobre o processo de votação, que 
não  contrariem as  normas  deste  Estatuto;  e)  providenciar  a  confecção  de 
cédulas  únicas  e  obtenção  de outros  materiais  necessários  à  realização  do 
pleito;  f) receber e conferir as listas de votação preparadas pela Diretoria 
Executiva;  g)  conduzir  o  processo  de  votação;  h)  proceder à  apuração  dos 
votos;  i)  decidir,  em  caráter  definitivo,  os  recursos  relacionados  com  a 
apuração dos votos; j) proclamar os eleitos; l) empossar os eleitos. 

Parágrafo  Primeiro -  As  cédulas  de  votação  deverão  conter  o  nome  dos 
candidatos e respectivos cargos a que concorrerão. 

Parágrafo Segundo - Para instalação da mesa é necessário o seguinte material: 
a) livro de presença para assinatura de todos os eleitores; b) livro de atas; c) 
exemplar do Diário Oficial  do Município ou jornal de grande circulação que 
publicou o edital de convocação; d) lista dos associados em condições de votar; 
e) relação dos candidatos inscritos; f) coleção de senhas numeradas; g) urna. 

CAPÍTULO II

DA VOTAÇÃO

Artigo  56 -  A  votação  terá  início  às  08h00  (oito  horas),  encerrando-se 
impreterivelmente às 17h00 (dezessete horas). 

Parágrafo Primeiro – Para votar, o associado deverá apresentar à mesa, prova 
de identidade. 

Parágrafo Segundo –  Os associados  votarão segundo a ordem de chegada, 
devendo  exibir  previamente  à  Mesa  a  identificação  social  ou  documento 
público de identificação. 

Parágrafo  Terceiro –  Convidado  a  votar  o  associado  assinará  o  livro  de 
presença: a) receberá do Presidente da Mesa, a cédula por este rubricada; b) 
entrará na cabine de votação, assinalando na cédula com “X”, a chapa de sua 
preferência; c) depositará a cédula com seu voto na urna. 



Parágrafo Quarto – Fica expressamente proibido o voto por procuração. 

Parágrafo Quinto – A critério da Comissão Eleitoral poderá ser adotado para 
o pleito, a cédula única, que conterá o nome de todos os candidatos, com os 
respectivos cargos. 

Artigo 57 – 15 (quinze) minutos antes do encerramento, o Presidente da Mesa 
declarará  que  irá  encerrar  a  votação  e  convidará  os  presentes,  que  ainda 
desejarem votar, a se apresentarem à mesa. 

Parágrafo Primeiro – Dando por encerrada a votação o Presidente da Mesa 
Eleitoral, prosseguirá com a apuração dos votos. 

Parágrafo Segundo  – Não será apurada a cédula manuscrita ou de qualquer 
forma ilegível, emendada, nem voto dado a associado não inscrito, bem como os 
rasurados.  Parágrafo Terceiro – Feita a apuração pelos membros da Mesa, o 
Presidente mandará lavrar a respectiva ata,  que será lida em voz alta pelo 
Secretário e assinada pelos componentes da Mesa, pelos candidatos, fiscais e 
eleitores que o desejarem, afixando-se em seguida o resultado da votação, no 
mural da sede social. 

Artigo 58 - Nas eleições serão observadas, subsidiariamente, no que lhes for 
aplicável, as disposições estabelecidas pela lei eleitoral vigente no País. 

Artigo 59 - Cada candidato poderá fiscalizar todo o processo eleitoral, por si 
ou por procurador. 

Artigo 60 - No prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da afixação no 
mural o resultado da eleição, qualquer candidato poderá recorrer à Comissão 
Eleitoral, desde que apresente motivação relevante. 

Artigo 61 - Para os efeitos da apuração final,  a Comissão Eleitoral tomará 
conhecimento  dos  recursos  interpostos  e  os  julgamentos  serão  realizados 
dentro de cinco (05) dias, cabendo pedido de reconsideração dentro de 24 
(vinte e quatro) horas. 

Artigo 62 - Dentro  de  24h00 (vinte  e  quatro  horas)  após  as  eleições,  a 
Comissão Eleitoral procederá à apuração final e proclamará os eleitos. 

Parágrafo único – Proclamado pela Comissão Eleitoral o resultado da eleição, 
os eleitos, pelo voto direto e secreto, prestarão compromisso e tomarão posse 
nos  cargos,  incontinenti,  com  mandatos  a  partir  de  1º  de  janeiro  do  ano 
seguinte à eleição.  

Artigo 63 -  A  violação  das  disposições  eleitorais  consignadas  no  presente 
Estatuto tornará nula a eleição.    



Parágrafo Único – Proceder-se-á a nova eleição, quando houver anulação do 
pleito. 

TÍTULO V 

CAPÍTULO ÚNICO 

DA RECEITA, DESPESA E PATRIMÔNIO 

Artigo 64 -  A  Receita  da  AFFIM-GOIÂNIA é  constituída  em ordinária  e 
extraordinária. 

Parágrafo  Primeiro –  Constituirá  a  receita  ordinária:  a)  o  produto  das 
contribuições dos associados; b) renda de imóveis de propriedade da AFFIM-
GOIÃNIA,  e  a  de  suas  diversas  instituições;  c)  os  juros  provenientes  de 
depósitos  realizados  pela  AFFIM-GOIÂNIA,  bem  como  os  títulos 
incorporados ao patrimônio social.  

Parágrafo Segundo –  Constituirá a receita extraordinária:  a)  percentagens 
concedidas à AFFIM-GOIÂNIA; b)  doações; e, c)  rendas eventuais, inclusive 
de serviços prestados. 

Artigo 65 - O patrimônio da AFFIM-GOIÂNIA, constituir-se-á de títulos da 
dívida pública ou particular, assim como de bens móveis e imóveis. 

TÍTULO VI 

CAPÍTULO ÚNICO 

DAS PENALIDADES 

Artigo  66 -  Os  membros  de  qualquer  dos  órgãos  de  administração  que 
faltarem durante um ano, sem justificativa, a 03 (três) reuniões consecutivas 
ou a 05 (cinco) alternadas, perderão automaticamente o cargo. 

Artigo 67 -  A  Diretoria  poderá  suspender:  a)  de  15  (quinze)  dias  até  30 
(trinta) dias, o associado que infringir as normas da decência e da polidez; e, 
b) de 30 (trinta) dias a 90 (noventa) dias, o associado que desacatar qualquer 
membro da administração. 

Parágrafo Único – O associado suspenso poderá utilizar-se dos serviços do 
departamento de saúde, a critério da Diretoria.  



Artigo 68  – Serão excluídos dos quadros de associados, pela Diretoria: a) os 
que reincidirem nas penalidades previstas no artigo 66;  b) os condenados a 
mais de dois anos de reclusão por crime comum, em sentença transitada em 
julgado; c) os que compelirem a AFFIM-GOIÂNIA à prática de atos judiciais, 
para obter a satisfação de débitos com ela contraídos, salvo no caso de boa-fé 
comprovada;  d)  os  que  procederem de  maneira  desonesta  ou  dolosamente, 
praticarem atos contrários aos interesses ou finalidades sociais;    e) os que 
promoverem, de qualquer forma, o descrédito da AFFIM-GOIÂNIA, ou de sua 
administração. 

Artigo 69 - Os requerentes da Assembléia-Geral Extraordinária, que a ela não 
comparecerem, terão cassados os seus direitos de votar e serem votados em 
duas  Assembléias  consecutivas,  assim  como  na  primeira  eleição,  após  a 
infração  cometida,  salvo  motivo  de  força  maior,  devidamente  comprovado, 
apresentado por escrito até quinze (15) dias após a realização da Assembléia 
requerida. 

Artigo 70 - Das penalidades previstas nos artigos 67 e 68 caberão recursos 
dentro  de  48  (quarenta  e  oito)  horas,  após  o  conhecimento  por  parte  do 
interessado, devendo o pedido ser encaminhado ao Presidente da Diretoria. 

Parágrafo Único –  O recurso  interposto,  que  terá  efeito  suspensivo,  será 
julgado  dentro  de  30  (trinta)  dias  em  reunião  conjunta  dos  três  órgãos, 
convocada pelo Presidente da Diretoria. 

Artigo 71 - A Diretoria afixará edital na sede social, dando publicidade às 
penas aplicadas aos associados. 

TÍTULO VII 

CAPÍTULO ÚNICO

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 72 - Os associados não são responsáveis, nem mesmo subsidiariamente, 
pelas obrigações assumidas pela AFFIM-GOIÂNIA. 

Artigo 73 - A Antigüidade do associado conta-se da data da última inscrição. 

Artigo 74 - Nenhum associado poderá exercer cumulativamente, mais de um 
cargo administrativo na AFFIM-GOIÂNIA, salvo as substituições temporárias 
e os casos previstos neste Estatuto. 

Artigo 75 -  O  associado  que  for  exonerado  a  pedido,  do  serviço  público, 
poderá continuar como tal, no gozo dos benefícios, não podendo votar nem ser 
votado. 



Artigo 76 –  São considerados membros da família do associado: a) o cônjuge 
e filhos menores de 18 (dezoito) anos;  b) os menores de 18 (dezoito) anos, 
sobre  os  quais  exerça  o  associado  ou  seu  cônjuge,  o  pátrio  poder,  por 
delegação  de  autoridade  judicial,  e  bem  assim  os  tutelados  nas  mesmas 
condições;  c)  os  enteados  do  associado  e  os  filhos  adotivos  do  cônjuge, 
menores de 18 (dezoito) anos. 

Parágrafo Único –  As pessoas a que se referem às letras “b” e “c”,  deste 
artigo, são equiparadas aos filhos do associado,  para o gozo das regalias e 
vantagens sociais. 

Artigo  77 -  Nos  casos  de  renúncia  ou  destituição  coletiva  do  Conselho 
Deliberativo, serão pelo Presidente da Diretoria, convocadas eleições dentro 
de  60  (sessenta)  dias;  havendo  renúncia  ou  destituição  da  Diretoria,  o 
Presidente  do  Conselho  Deliberativo  assumirá  a  administração  e  convocará 
eleições, dentro de 60 (sessenta) dias. 

Parágrafo Único – Os novos administradores eleitos completarão o mandato 
em curso. 

Artigo 78 - Os membros  de  qualquer  órgão  administrativo  poderão  obter 
licença até o máximo de 03 (três) meses, não podendo gozar de nova licença, 
senão depois de transcorridos 12 (doze) meses do término da primeira, salvo 
por motivo de doença. 

Artigo 79 - A AFFIM-GOIÂNIA é neutra e leiga, não podendo se admitir em 
seu seio, discussão sobre matéria política-partidária, racial ou religiosa. 

Parágrafo Único – Para os assuntos referidos no presente artigo, fica vedada 
a cessão de qualquer dependência da sede social e administrativa. 

Artigo 80 - O estatuto social poderá ser reformado, exclusivamente por uma 
Assembléia-Geral  Extraordinária,  especialmente  convocada  para  esse  fim, 
esclarecendo o edital se é a reforma integral ou quais as disposições a serem 
modificadas. 

Artigo 81 - Qualquer associado poderá recorrer de atos administrativos da 
Diretoria,  do  Conselho  Deliberativo  ou  do  Conselho  Fiscal,  no  prazo  de  30 
(trinta) dias, mediante petição fundamentada dirigida ao Presidente do órgão 
recorrido,  que  apresentará  para  julgamento  na  primeira  Assembléia-Geral 
Ordinária, sujeito o requerente às cominações dos artigos 67 e 68. 

Artigo 82 - Verificando-se a vacância de até 03 (três) cargos da Diretoria, 
esta  designará  um  associado  para  exercer,  interinamente,  o(os)  cargo(os) 
vagos, “ad referendum” do Conselho Deliberativo. 



Parágrafo Único – Verificando-se a vacância de 04 (quatro) cargos ou mais, o 
Diretor-Presidente convocará eleições para preenchimento dos mesmos, para o 
exercício até o término do mandato. 

Artigo  83 -  A  AFFIM-GOIÂNIA,  somente  poderá  ser  dissolvida  por 
Assembléia-Geral Extraordinária, convocada para esse fim, a qual se reunirá 
com a presença mínima de 50% (cinqüenta por cento) de associados quites com 
as contribuições sociais, e na mesma Assembléia será deliberado o destino do 
patrimônio  líquido  social,  que  será  destinado  à  entidade  de  fins  não 
econômicos,  à  instituição  municipal   de  fins  idênticos  ou  semelhantes,  por 
deliberação  dos  associados,  em consonância  com o  que  dispõe  o  artigo  61, 
caput, do Código Civil Brasileiro. 

Artigo 84  – A AFFIM- GOIÂNIA é mantenedora da Colônia de Férias,  na 
cidade  de  Caldas  Novas  –  Goiás,  criada  pela  Assembléia  Geral  de  17  de 
novembro de 1.997, fundada em 13 de dezembro de 1.997, cujos estatutos 
estão publicados no Diário Oficial do Município de Goiânia número 1.994, de 25 
de novembro de 1.997. 

Artigo 85 - A AFFIM-GOIÂNIA terá bandeira, distintivo, insígnia e sigla e 
promoverá a publicação periódica de jornal ou revista de divulgação. 

Artigo  86 -  Os  casos  omissos  no  presente  Estatuto  serão  resolvidos  em 
reunião conjunta dos três poderes e os trabalhos respectivos serão regulados 
por  regimentos  elaborados  pelos  mesmos,  e  sancionados  pelos  seus 
Presidentes. 

Artigo  87 -  Este  Estatuto  entra  em  vigor  na  data  de  sua  aprovação  em 
Assembléia-Geral convocada para esse fim. 

                                       Goiânia, 26 de maio de 2.010.

ELÍSIO GONZAGA DA SILVA       BENEDITO FALEIRO DA SILVA

     Diretor-presidente                      Secretário ad hoc

                              BENEDITO FALEIRO DA SILVA

                          OAB/GO. Nº 6.982


