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ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL - SEÇÃO GO
IÁS
CAPÍTULO I
DA DENOMINAÇÃO
Artigo 1º - A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORTODONTIA E ORTOPEDIA
FACIAL – SEÇÃO GOIÁS, por abreviatura ABOR - GOIÁS, fundada em 22 de
março de 1993, como Associação Goiana de Ortodontia e Ortopedia Facial,
com sede social na Rua 107 nº 171, Setor Sul, CEP:74085-060, nesta capital,
é uma entidade de classe, pessoa jurídica de direito privado, sem fins
lucrativos, constituída nos termos do artigo 5º, XVIII a XXI, da Constituição da
República Federativa do Brasil e artigos 53 a 61 do Código Civil Brasileiro (Lei
10.406 de 10 de Janeiro de 2002), objetivando a congregação e representação
dos cirurgiões-dentistas especializados na área de Ortodontia e Ortopedia
Facial, visando o aprimoramento cultural, científico, técnico e profissional.
Artigo 2º - São objetivos da Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia
Facial – Seção Goiás:
a – Promover a união e integração entre seus associados, assim como dos
mesmos com a classe odontológica e profissões afins;
b – Zelar pelos direitos e deveres de seus associados e pelo cumprimento da
boa ética profissional;
c – Manter intercâmbio com associações do País e do Exterior;
d – Incrementar e incentivar o progresso científico, técnico, material, social e
moral da ortodontia, por todos os meios disponíveis e convenientes;
e – Organizar e manter uma biblioteca especializada;
f – Promover e coordenar, por si própria ou em colaboração com outras
associações, simpósios, cursos, palestras e conclaves científicos, vetados os
cursos de especialização, aperfeiçoamento, simuladores(“typodont”), cursos
com atendimento de pacientes, cursos em clínicas ou escolas particulares,
módulos ou qualquer outro que ultrapasse a carga horária de 80(oitenta)
horas;
g – Nos cursos dirigidos ao público já inscrito como Especialista ou cursando
Especialização em Ortodontia e Ortopedia Facial, o número de horas a que se
refere o item anterior poderá ser adequado ao curso pretendido;
h – Editar publicações de interesse da área de Ortodontia e Ortopedia Facial,
por si própria ou em colaboração com outras entidades;
i – Atuar junto aos Conselhos Regional e Federal de Odontologia e demais
entidades representativas da classe odontológica, como órgão representativo e
coordenador da Especialidade;
j – Prestar orientação ao pretendente a cursos de Especialização em Ortodontia
e Ortopedia Facial.
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CAPÍTULO II
DA DURAÇÃO E DISSOLUÇÃO
Artigo 3º – A Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial – Seção
Goiás terá duração por prazo indeterminado, cabendo a Assembléia Geral,
através da votação, por 50% mais um de seus membros decidirem sobre sua
dissolução e/ou extinção.
Artigo 4º – Em caso de dissolução e/ou extinção da associação, o destino do
seu patrimônio líquido, se houver, depois de deduzidas, se for o caso, as
quotas ou frações ideais (art.56, § Único do Novo Código Civil) que se referem
a legislação civil atinente à matéria, será destinado, segundo o que determinar
a maioria absoluta da Assembléia Geral, à Instituição Municipal, Estadual ou
Federal, desde que possua fins idênticos aos semelhantes à associação
dissolvida.
Parágrafo Único: Não existindo no Município, no Estado, no Distrito Federal
ou no Território, em que a associação tiver sede, instituição nas condições
indicadas neste artigo, o que remanescer do seu patrimônio se devolverá à
Fazenda do Estado do Distrito ou da União (art. 61, § 2º do Código Civil de
2002).
CAPÍTULO III
DOS ASSOCIADOS
Artigo 5º - A Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial – Seção
Goiás admitirá como associado:
a – O cirurgião-dentista especializado em Ortodontia e Ortopedia Facial,
devidamente inscrito no Conselho Federal de Odontologia e em sua área
específica;
b – O cirurgião-dentista cursando especialização em estabelecimento de ensino
ou entidade de classe reconhecida e registrada no Conselho Federal de
Odontologia;
c – Qualquer cirurgião-dentista em reconhecimento a relevantes serviços
prestados à ABOR - GOIÁS ou à Odontologia em geral, a critério da Diretoria
ou deliberação da Assembléia Geral, de acordo com o previsto neste Estatuto.
Artigo 6º - A admissão se fará mediante proposta assinada pelo interessado,
preenchida em todos os seus requisitos e referendada por 2(dois) associados
efetivos em pleno gozo de seus direitos, devendo ser encaminhada à Diretoria
para apreciação, e, em sendo aprovada, o interessado deverá recolher à
Tesouraria da Associação as taxas devidas, ingressando então no quadro social
dentro da categoria em que se enquadrar.
Parágrafo Único – O associado para ser admitido deverá estar de PLENO
ACORDO com este ESTATUTO e firmar Termo de Compromisso.
Artigo 7º - O quadro social será constituído de cinco categorias de associados,
a saber:
a – Associado Fundador
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b – Associado Efetivo
c – Associado Benemérito
d – Associado Honorário
e – Associado Aspirante
Artigo 8º - É Associado Fundador todo e qualquer profissional signatário da
Ata de Fundação, desde que cumpridas as exigências estatutárias.
Artigo 9º - É Associado Efetivo aquele que, cumpridos os dispositivos dos
artigos 5º e 6º e seus parágrafos, esteja regularmente registrado no Conselho
Federal de Odontologia como Especialista em Ortodontia e Ortopedia Facial.
Artigo 10º - A outorga do Título de Associado Benemérito será feita aos
associados que, a critério e avaliação da ABOR - GOIÁS, tenha prestado
relevantes serviços à Ortodontia ou à Associação e mereça distinção.
Artigo 11º - A outorga do Título de Associado Honorário será feita a qualquer
cirurgião-dentista, como reconhecimento a relevantes serviços prestados à
Odontologia ou à ABOR - GOIÁS, sendo esta honraria proposta pela Diretoria e
conferida pela Assembléia Geral.
Artigo 12º - O Associado Aspirante, ou seja, o associado cursando
especialização em Ortodontia e Ortopedia Facial deverá também ser
referendado por dois Associados Fundadores e/ou Efetivos e deverá estar
inscrito como Especialista em Ortodontia e Ortopedia Facial junto ao CFO no
prazo máximo de 5(cinco) anos, a contar da data de ingresso no referido curso
de Especialização, sob pena de não mais ser aceito como Associado pela
Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial – Seção Goiás.
Parágrafo Único – É de responsabilidade exclusiva do Associado Aspirante
regularizar sua condição como Especialista junto ao Conselho Regional e
Federal de Odontologia. A Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia
Facial – Seção Goiás não terá qualquer responsabilidade sobre as informações
fornecidas pelos Conselhos Regional e Federal a respeito da regularização dos
profissionais.
Artigo 13º - Os Associados descritos nos artigos 11º e 12º, poderão participar
das Assembléias Gerais, porém sem direito a voto e a concorrerem a cargos
eletivos.
Artigo 14º - São deveres do Associado:
a – Cumprir e fazer cumprir fielmente as disposições deste Estatuto e dos
regulamentos aprovados;
b – Comparecer às Assembléias e outras reuniões de interesse da ABOR GOIÁS, sempre que convocado;
c- Zelar pelo patrimônio moral, cívico e material da ABOR - GOIÁS e da classe
odontológica Goiana;
d – Desempenhar com zelo e eficiência as missões e cargos os quais for
designado ou eleito;
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e – Estar quite com a Tesouraria da Associação;
f – Apresentar a Carteira de Identidade de Associado acompanhada de
comprovante de quitação de seus débitos junto à Tesouraria, sempre que
exercer os direitos de associado ou quando solicitado;
g – Indicar a categoria de associado, a matrícula e a residência, sempre que se
dirigir, por escrito à ABOR - GOIÁS;
h – Comunicar à Secretaria da ABOR - GOIÁS as alterações de endereço e
meios de comunicação;
i – Respeitar a legislação pertinente à profissão e ao seu exercício;
j – Não colaborar com cursos que não atendam aos objetivos da ABOR –
GOIÁS (descritos no artigo 2º, alínea f), no que se refere à ética do ensino e
exercício de especialidade, ou ainda com cursos de especialização não
reconhecidos pelo CFO;
k – Zelar para que os pronunciamentos, quando dirigidos a público não
especialista em Ortodontia e Ortopedia Facial, em conferências, aulas, cursos,
palestras, etc. estejam de acordo com a grade de temas sugeridos pela ABOR GOIÁS e descrita em Regimento Interno;
l – Firmar Termo de Compromisso, comprometendo-se a apoiar o trabalho que
a ABOR - GOIÁS vem realizando em defesa da Especialidade no que diz
respeito à valorização da Ortodontia e Ortopedia Facial e à preservação da
ética profissional, onde também reafirme que não trabalha e nem trabalhará
de maneira a infringir o Código de Ética Odontológico em relação à
concorrência desleal, aliciamento de pacientes, propaganda enganosa, anúncio
de modalidades de pagamento ou oferta gratuita de tratamentos e/ou
aparelhos ortodônticos e, ainda que não participe e nem participará de
qualquer convênio ou plano de saúde que comungue desse tipo de
procedimento;
m – Não utilizar o nome da ABOR – GOIÁS sem autorização expressa e por
escrito da Diretoria;
Artigo 15º - São Direitos do Associado da ABOR - GOIÁS:
a – Participar das atividades promovidas pela Associação, respeitadas as
restrições estatutárias;
b – Requerer mudança de Categoria de Associado, assim que dispuser de
condições para tal;
c – Requerer a convocação de Assembléia Geral para tratar de assunto
especificamente designado, desde que faça em requerimento escrito, em
conjunto com mais de 1/5 dos associados fundadores e efetivos em pleno gozo
de seus direitos;
d – Ser votado, respeitadas as limitações estatutárias e estando inscrito na
ABOR - GOIÁS há mais de 1(um) ano;
e – Requerer elegibilidade perante a Diretoria e aos Associados Fundadores;
f – Propor a inscrição de novos associados e suscitar questões de interesse
geral;
g – Utilizar os serviços mantidos pela ABOR – GOIÁS.
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CAPÍTULO IV
DAS PENALIDADES
Artigo 16º - Será passível de punição o associado, de qualquer categoria, cuja
conduta esteja em desacordo com os preceitos deste Estatuto.
Artigo 17º - Cada caso será analisado pela Diretoria e pelo Conselho
Consultivo e, em seguida, será formada uma comissão de três membros para
julgar a questão e emitir parecer quanto à penalidade a ser imposta.
Parágrafo Primeiro – Dessa comissão poderão fazer parte membros da
Diretoria e do Conselho Consultivo;
Parágrafo Segundo – Todo associado terá direito a defesa perante a
Diretoria e ao Conselho Consultivo, quando acusado de qualquer desrespeito e
este Estatuto. Da decisão do órgão que de conformidade com o Estatuto,
decretar a exclusão do associado, caberá sempre recurso à Assembléia Geral
(Art. 57, Parágrafo Único do Código Civil).
Artigo 18º - As penalidades consistirão em: advertência por escrito e/ou
exclusão do quadro social.
Artigo 19º - Um associado de qualquer categoria poderá ser excluído também
por uma Assembléia Geral, com 2/3(dois terços) dos votos dos presentes,
quando incorrer em atos de imoralidade profissional ou acolher em seu
consultório falsos dentistas e/ou especialistas, ou emprestar-lhes seu nome ou
título.
Artigo 20º - Será passível de punição o associado que não respeitar as regras
da Tesouraria no que se refere ao pagamento de encargos financeiros devidos.
Artigo 21º - Toda penalidade imposta deverá constar na ficha do associado.
CAPÍTULO V
DA DIRETORIA E CONSELHOS CONSULTIVO E FISCAL
Artigo 22º - A ABOR – GOIÁS será dirigida por uma Diretoria, um Conselho
Consultivo e um Conselho Fiscal.
Artigo 23º - A Diretoria será composta pelos seguintes membros:
a – Presidente;
b – Vice-Presidente;
c – Primeiro Secretário;
d – Segundo Secretário;
e – Primeiro Tesoureiro;
f – Segundo Tesoureiro.
Artigo 24º - Os Conselhos Consultivo e Fiscal serão compostos de 03(três)
membros e respectivos suplentes, eleitos no mesmo pleito, com mandatos
coincidentes.
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Artigo 25º - Compete à Diretoria:
a – Cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto;
b – Aplicar penalidades;
c – Elaborar seu próprio Regimento Interno, que deverá ser aprovado por
Assembléia Geral;
d – Deliberar quanto à admissão de novos associados, licenciamento,
elegibilidade e punições;
e – Receber da Diretoria antecessora e transmitir à sucessora o patrimônio,
bens e haveres de sua responsabilidade, fazendo constar em ata esse
procedimento;
f – Convocar Assembléias gerais e convocar reuniões conjuntas com o
Conselho Consultivo;
g – Reunir-se pelo menos uma vez a cada 30(trinta) dias;
h – Autorizar expressamente e por escrito a utilização do nome da ABOR –
GOIÁS;
i – Lavrar e assinar atas de todas as reuniões e resoluções;
j – Administrar a ABOR - GOIÁS, contratar e dispensar funcionários,
determinando seus deveres e funções;
k – Autorizar pagamentos e despesas devidas pela ABOR - GOIÁS;
l – Constituir comissões e delegações para tratar de assuntos de interesse da
ABOR - GOIÁS;
m – Acatar as deliberações aprovadas pelas Assembléias Gerais;
n – Apresentar, anualmente, relatório pormenorizado de suas atividades e
previsão orçamentária à Assembléia Geral.
Artigo 26º - Nenhum membro da Diretoria poderá usar o nome da ABOR GOIÁS, sem estar devidamente autorizado pela mesma.
Artigo 27º - Será considerado vago o cargo de qualquer membro da Diretoria
que deixar de comparecer a três reuniões consecutivas, sem motivo justo, a
menos que apresente motivo justo a ser considerado como tal pela mesma.
Artigo 28º - São atribuições do PRESIDENTE da ABOR - GOIÁS:
a – Presidir as reuniões da Diretoria e as Assembléias Gerais;
b – Representar a ABOR - GOIÁS judicialmente e extrajudicialmente, bem
como ativa e passivamente;
c – Superintender a administração da ABOR - GOIÁS;
d – Assinar cheques juntamente com o Primeiro Tesoureiro;
e – Autorizar pagamentos e despesas devidas pela ABOR - GOIÁS;
f – Solicitar pareceres do Conselho Consultivo e Comissões constituídas;
g – Utilizar o voto de qualidade.
Artigo 29º - São atribuições do VICE-PRESIDENTE:
a – Auxiliar o Presidente no exercício de suas funções;
b – Substituir o Presidente em suas faltas e impedimentos.
Artigo 30º - São atribuições do PRIMEIRO SECRETÁRIO:
a – Substituir o Vice-Presidente em suas faltas e impedimentos;
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b – Redigir e assinar toda e qualquer correspondência da ABOR - GOIÁS,
juntamente com o Presidente;
c – Convocar, por ordem do Presidente, as Assembléias Gerais;
d – Secretariar e ler as atas das Assembléias Gerais e das reuniões de
Diretoria;
e – Supervisionar a biblioteca.
Artigo 31º - São atribuições do SEGUNDO SECRETÁRIO:
a – Colaborar com o Primeiro Secretário em suas funções;
b – Substituir o Primeiro Secretário em suas faltas ou impedimentos.
Artigo 32º - São atribuições do PRIMEIRO TESOUREIRO:
a – Ter sob sua guarda e responsabilidade os bens da ABOR - GOIÁS,
mantendo atualizado seu levantamento patrimonial e a escrituração de livrocaixa;
b – Promover a arrecadação das anuidades e taxas, depositando-as em
estabelecimento bancário, em conjunto com o Presidente;
c – Apresentar balanço anual à Diretoria para aprovação;
d – Providenciar a compra de material autorizado pela Diretoria;
e – Providenciar os pagamentos autorizados pelo Presidente ou pela Diretoria;
f – Assinar cheques juntamente com o Presidente;
g – Apresentar à Secretaria relação dos associados em atraso;
h – Elaborar o critério de cobrança das taxas de contribuição e atividades da
ABOR - GOIÁS, que deverá ser aprovada pela Diretoria e pela Assembléia
Geral.
Artigo 33º - São atribuições do SEGUNDO TESOUREIRO:
a – Colaborar com o Primeiro Tesoureiro em todas as suas funções;
b – Substituir o Primeiro Tesoureiro em suas faltas e impedimentos.
Artigo 34º - Compete ao CONSELHO CONSULTIVO:
a – Organizar e supervisionar cursos, conferências e seminários promovidos
pela ABOR - GOIÁS;
b – Organizar e supervisionar a biblioteca e as atividades científicas,
promovendo a publicação e a distribuição das notas e conclusões em apostilas;
c – Incentivar a apresentação de trabalhos;
d – Assessorar a Diretoria nos assuntos de interesse da ABOR - GOIÁS;
e – Programar e organizar eventos sociais, em consonância com a Diretoria;
f – Analisar, junto com a Diretoria, cursos e outros eventos propostos pelos
associados.
Artigo 35º - Compete ao Conselho Fiscal emitir parecer sobre balancetes e
contas da Tesouraria, quando solicitado pela Diretoria e/ou Primeiro
Tesoureiro.
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CAPÍTULO VI
DA RECEITA, DAS DESPESAS E DO PATRIMÔNIO
Artigo 36º - A Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial – Seção
Goiás será mantida econômica e financeiramente através de:
a – taxa de admissão de novos associados;
b – pagamento de taxas e contribuições;
c – receitas de cursos, congressos e eventos;
d – doações de pessoas físicas, jurídicas e do poder público.
Artigo 37º - Os valores das taxas de admissão, anuidade, semestralidade,
trimestralidade ou qualquer outra forma de contribuição dos associados serão
estipulados pela Diretoria em exercício e aprovados em Assembléia Geral,
quando da aprovação do Regimento Interno.
Parágrafo Primeiro – O associado admitido no decorrer do ano pagará a
anuidade correspondente ao trimestre de admissão.
Parágrafo Segundo – A fórmula do cálculo para definir estes valores poderá
ser alterada pela Diretoria.
Artigo 38º - Consideram-se despesas todo pagamento que se fizer necessário
para a manutenção da ABOR - GOIÁS, a critério da Diretoria.
Artigo 39º - São considerados patrimônio da ABOR - GOIÁS os bens móveis e
imóveis que possua ou venha a possuir.
Artigo 40º - O patrimônio não poderá ser alienado, vendido, alugado ou
hipotecado sem prévia anuência da Assembléia Geral, atempadamente
convocada para este fim, com aprovação de 50%(cinqüenta por cento) mais
um dos associados no gozo de seus direitos, em primeira ou em segunda
convocação, com intervalo de 2(dois) dias úteis entre elas, também com
aprovação de 50%(cinqüenta por cento) mais um dos associados.
Parágrafo Único – O mesmo critério será aplicado para a aquisição de bens
imóveis.
Artigo 41º - A ABOR - GOIÁS para concretização de suas finalidades, poderá
receber doações de qualquer natureza, que passarão a fazer parte integrante
de seu patrimônio.
Parágrafo Único – Toda doação com encargos só poderá ser aceita por
deliberação da Assembléia Geral convocada de acordo com o artigo 40º deste
Estatuto.
CAPÍTULO VII
DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS
Artigo 42º - A Assembléia Geral é o órgão máximo e soberano da ABOR GOIÁS, e compete privativamente à destituir os administradores e alterar o
estatuto
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Parágrafo Único – Para as deliberações a que se refere ao artigo anterior, é
exigido deliberação da assembléia especialmente convocada para esse fim,
cujo ‘quorum’ será o estabelecido no estatuto, bem como os critérios de
eleição dos administradores(artigo 59 do Código Civil).
Artigo 43º - As Assembléias Gerais serão convocadas por editais e/ou
circulares aos associados, com antecedência mínima de 10(dez) dias,
constando de ordem do dia, não podendo ser discutidos outros assuntos.
Artigo 44º - As Assembléias Gerais funcionarão em primeira convocação com
2/3(dois terços) dos associados, e, em segunda, se necessário, meia hora
depois, com qualquer número.
Artigo 45º - As Assembléias Gerais são Ordinárias quando previstas pelo
presente Estatuto e convocadas pela Diretoria.
Artigo 46º - As Assembléias Gerais são Extraordinárias quando convocadas
para tratar de assuntos não previstos para as Assembléias Gerais Ordinárias,
pela Diretoria ou mediante solicitação à mesma por ou por 1/5 dos associados
(art. 60 do Código Civil) que estejam em pleno gozo de seus direitos.
Artigo 47º - As Assembléias Gerais constituir-se-ão de todos os associados
quites com a Tesouraria em pleno gozo de seus direitos, não sendo permitida a
representação por meio de terceiros e/ou procuradores.
Artigo 48º - Os associados descritos nos artigos 11º e 12º(décimo primeiro e
décimo segundo), poderão participar das Assembléias Gerais, porém sem
direito a voto.
CAPÍTULO VIII
DAS ELEIÇÕES
Artigo 49º - As eleições da ABOR Goiás serão realizadas bienalmente, durante
o mês de março dos anos impares, preferencialmente durante o Congresso
promovido pela ABOR Goiás e a posse até o dia 31 de março do mesmo ano,
em sessão solene.
Parágrafo Primeiro – A Diretoria determinará e tornará de conhecimento de
todos os associados o dia e horário do pleito, com antecedência mínima de
40(quarenta) dias.
Artigo 50º - Os candidatos aos cargos eletivos deverão formar uma chapa
completa e solicitar sua inscrição por ofício ao Presidente da ABOR - GOIÁS,
com antecedência mínima de 20(vinte) dias das eleições.
Parágrafo Primeiro - Só poderão concorrer a Presidente da Associação os
Associados Fundadores e os Associados Efetivos.
Parágrafo Segundo – O Associado Efetivo para concorrer a Presidente da
ABOR - GOIÁS, deverá estar há pelo menos 05(cinco) anos na categoria de
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Associado Efetivo e ter ocupado algum cargo na Diretoria ou nos Conselhos
Consultivo e Fiscal.
Artigo 51º - As eleições serão feitas por escrutínio secreto.
Artigo 52º - As cédulas serão padronizadas, de tipo único, impressas,
datilografadas ou fotocopiadas em papel branco, contendo o nome dos
candidatos por inteiro e os respectivos cargos, não podendo ter sinais ou
dizeres supérfluos ou estranhos ao seu fim, caso em que serão anuladas.
Artigo 53º - As eleições serão dirigidas por uma mesa composta dos
seguintes membros: Presidente e Mesário, indicados pela Diretoria, além de
dois Associados convocados para escrutinadores.
Parágrafo Único – Poderão fiscalizar os trabalhos, 02(duas) pessoas de cada
chapa, devidamente credenciadas.
Artigo 54º - Só poderão votar e serem votados os Associados Fundadores e
Associados Efetivos, em pleno gozo de seus direitos.
Artigo 55º - Aos associados que se encontrarem onde não haja mesa
eleitoral, por motivo de viagem ou residência, será permitido o voto por
correspondência, observadas as seguintes normas:
a – O eleitor votará conforme prescreve o artigo 52º, se tiver em mãos a
cédula única fornecida pela ABOR - GOIÁS ou em papel branco, sem pauta e
sem qualquer outra anotação, nome ou assinatura;
b – A cédula ou o papel branco será colocado em sobrecarta, também branca,
comum, opaca, de modo a impossibilitar a revelação de seu conteúdo;
c – O ofício dirigido ao Presidente da ABOR - GOIÁS e a sobrecarta contendo o
voto serão colocados dentro de envelope maior e remetido ao Presidente da
ABOR - GOIÁS, com a declaração ‘FIM ELEITORAL’ em destaque no
destinatário e indicação expressa e legível do nome do remetente, endereço
onde residir ou se encontrar, bem como o número de sua inscrição;
d – O voto será remetido obrigatoriamente através do serviço postal, e
somente será computado se chegar à mesa receptora de votos, por
correspondência, até o momento do encerramento das eleições.
Parágrafo Primeiro – As sobrecartas com ‘FIM ELEITORAL’ recebidas antes
do dia da eleição, serão depositadas em urna própria, que será entregue pelo
Presidente da ABOR - GOIÁS ao Presidente da Mesa Apuradora e somente será
aberta pelo último, ao final do pleito.
Parágrafo Segundo – O Presidente da mesa apuradora, abrirá as sobrecartas
maiores recebidas, decidirá sobre a autenticidade dos ofícios portadores dos
votos e colocará, preservando o sigilo do voto, os envelopes internos em
branco, em urna destinada para tal fim.
Parágrafo Terceiro – A anotação eleitoral para o eleitor que votou por
correspondência será feita em seu prontuário.
Parágrafo Quarto – Qualquer irregularidade deverá ser comunicada aos
Presidentes da ABOR - GOIÁS e da mesa que, constatada a procedência, farão
à devida apuração, registrando a ocorrência na ata dos trabalhos.
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Artigo 56º - Se houver impugnação ou contestação das eleições por fiscal
credenciado ou um dos associados com direito a voto, o incidente será
resolvido pela Mesa Diretora e pela Diretoria em exercício, no prazo de
02(dois) dias úteis.
Artigo 57º - Finda a apuração, o Presidente da mesa proclamará eleito o mais
votado para cada cargo, salvo se houver impugnação ou contestação.
Artigo 58º - A Ata da Assembléia das eleições, lavrada imediatamente após o
ato eleitoral, posta em discussão e aprovada, será assinada pelos membros da
mesa e pelos associados presentes que o desejarem.
Artigo 59º - Nos casos de empate, será proclamada chapa vencedora, aquele
cujo candidato a Presidente for o associado mais antigo ininterruptamente.
Persistindo o empate, será proclamada vencedora aquela onde o candidato a
Presidente tiver o registro de especialista mais antigo.
Artigo 60º - Nos impedimentos ou renúncias de qualquer cargo, o ocupante
imediato será promovido àquele, ficando a cargo do Presidente da ABOR GOIÁS a indicação do nome do associado para o cargo a ser preenchido.
Parágrafo Único – Quando não houver interesse nesta ascensão por parte do
ocupante do cargo imediato, o Presidente da ABOR - GOIÁS, indicará um
associado para o seu preenchimento.
Artigo 61º - Não será permitida eleição para o cargo de Presidente, por mais
de 02(dois) mandatos consecutivos.
Artigo 62º - Compete à mesa apuradora estabelecer os horários e regras para
o pleito, sendo que a duração mínima será de 08(oito) horas.
CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 63º - Os associados não respondem pelas obrigações contraídas pela
Associação, quer em nome da Diretoria, quer em nome dos associados.
Artigo 64º - No exercício de cargo ou atribuições, os Diretores e associados
investidos de poderes, serão responsável moral e materialmente pelos seus
atos e respondem judicialmente pelos mesmos.
Artigo 65º - São terminantemente proibidas, em todas as reuniões
patrocinadas pela ABOR - GOIÁS, alusões pessoais de caráter ofensivo, bem
como discussões sobre temas políticos e religiosos que não se relacionem com
a ASSOCIAÇÃO e seus afins.
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Artigo 66º - Até 60(sessenta) dias após a aprovação e registro deste Estatuto
ou eleita a DIRETORIA, deverá ser elaborada as regras e Regimento Interno
citadas neste Estatuto.
Artigo 67º - O presente ESTATUTO entrará em vigor imediatamente após a
sua aprovação e registro em cartório.
Artigo 68º - Nenhum cargo de Diretoria, Conselho Consultivo, Comissões ou
outro nomeado ou eleito será remunerado.
Parágrafo Único – As comissões e delegações serão constituídas em número
de 03(três) associados, com iguais poderes, indicados pelo Presidente, VicePresidente e pelo Primeiro Secretário, com a finalidade precípua de analisar e
fornecer pareceres e relatórios de assuntos relacionados à ABOR-GO e será
destituída após a conclusão e entrega dos trabalhos designados.
Artigo 69º - O presente Estatuto poderá ser reformado no todo ou em parte,
em Assembléias previamente convocadas para este fim, com ‘quorum’ mínimo
de 2/3(dois terços) dos associados no gozo de seus direitos, em primeira
convocação, ou em segunda convocação, com qualquer número, num prazo
mínimo de 30(trinta) minutos e máximo de 24(vinte e quatro) horas entre
elas, sendo que para a aprovação de qualquer emenda ou reforma, é
necessário o referendum de 2/3(dois terços) dos presentes na Assembléia.
Artigo 70º - Fica eleito o Foro desta Comarca de Goiânia, com renúncia de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para qualquer ação fundada
neste ESTATUTO.

Goiânia, 02 de Dezembro de 2011.

_________________________________________
Paulo César Finocchio
Presidente da ABOR - GOIÁS
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