
ESTATUTO SOCIAL

INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS - IPC

CAPITULO I

DA DENOMINAC;:AO, OBJETIVOS, DURAC;:AO, SEDE E FORO

Artigo 12 - 0 INSTITUTO PARANAENSEDE CEGOS- IPC, fundado no dia 1Qde fevereiro

de 1939, e uma Organizacao da Sociedade Civil, constitufda juridicamente como uma

Associacao de direito privado, sem fins lucrativos, apartidaria e sem vinculos religiosos,

regida pelo presente estatuto e pelas demais disposicoes legais concernentes, tendo

como objetivo a assistencia social, a educacao, saude (habilitacao/reabllitacao),

cultura/arte, pesquisa, assessoramento, formacao tecnico profissional e a defesa e

garantia dos direitos dos seus associados.

Paragrafo Primeiro: 0 Instituto Paranaense de Cegos adotara a sigla IPC.

Paragrafo Segundo: Para fins do disposto nesse Estatuto, 0 termo pessoa com

deficiencia visual compreende tanto a pessoa cega, como a com baixa visao, sendo

adotado para tais fins, as definicoes legais aplicaveis.

Artigo 22 - A sede do IPC esta localizada na cidade de Curitiba/PR, na Av. Visconde de

Guarapuava, 4186.

Artigo 32 - Sao objetivos do IPC:

I - Prornocao da cidadania, defesa e respeito aos direitos humanos, das liberdades

fundamentais e da dignidade da pessoa humana, visando a inclusao social plena e a

concretizacao dos direitos da pessoa com deflciencia visual, de acordo com as

disposicoes legais vigentes;

II - Prornocao da melhoria da qualidade de vida e bem estar das pessoas com

deficiencia visual;

III - Promocao da assistencia social e da saude, mediante oferta dos servicos

especializados de habilitacao e reabilitacao, de acordo com os prindpios e as diretrizes

legais das politicas publicas:
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educacionais afins, de acordo com as deterrninacoes previstas na legislacao sobr

Educacao Especial na Perspectiva da Educacao Inclusiva;

v - Prornocao da inclusao social, cultural, artistica e econ6mica das pessoas com

deflciencia visual na sociedade, mediante a realizacao e cursos de formacao polltica,

capacitacao pessoal e profissional;

VI - Producso de materia is em Braille e outros materiais dldaticos pedag6gicos

acesslveis, de acordo com as necessidades espedficas das pessoas com deficlencla

visual;

VII - Reallzacao de cursos de formacao continuada para professores e profissionais

tecnicos dos diversos setores da sociedade, interessadas nas questfies das pessoas

com deficlencla visual;

VIII - Producao cienUfica com 0 objetivo de apresentacao de dados, mapeamento e

prornocao dos direitos das pessoas com deflciencia visual;

IX - Defesa e contribuicao para a efetivacao de pollticas publicas que contemplem e

atendam as necessidades das pessoas com deficlencla visual;

X - Desenvolvimento e manutencao de programas, projetos, acoes e atividades que

concretizem e ampliem os direitos humanos das pessoas com deficiencia visual;

XI - Elaboracao e a rnanutencao de programas, services, projetos, acoes e atividades de

formacao acadernica, quallficacao tecnica profissional e 0 desenvolvimento de

capacidades e habilidades humanas das pessoas com deflclencia visual, bem como de

profissionais das diversas areas do conhecimento, interessados nas tematicas

espedficas deste segmento social;

XII - Acolhimento das pessoas com deficiencia visual, em condicoes de vulnerabilidade

social, de acordo com as determinacoes e orientacoes da legislacao espedfica;

XIII - Promocao de atividades pedag6gicas relacionadas com as necessidades

educativas das pessoas com deflciencia visual, mediante parcerias com entidades

educacionais e de pesquisa;
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XIV - 0 combate a todas as formas de preconceito e discriminacao, valorizl4.~-e"'''''::'-=--:-"'\

reconhecendo a diversidade humana e a identidade de coletivos de pessoas ~~Mi-;'---:7
sem deficiencia, com caracterfsticas proprias e necessidades espedficas que

inerentes ao genero humane;

XV - A edlcao e publicacao de livros, artigos, ensaios e outros materia is produzidos

pelas pessoas com deficiencia visual e outros profissionais que atuam na area, sobre

questoes e temas de relevancia social;

Artigo 42 - Na consecucao dos seus fins, 0 IPCdeve:

I - Promover acoes estrategicas e afirmativas com 0 proposito de demonstrar,

reconhecer e valorizar as potencialidades humanas das pessoas com deflciencia visual;

II - Realizar atividades socia is, educacionais, culturais, artlstlcas e laborais que fac;am

despertar 0 interesse e 0 reconhecimento do poder publico e da sociedade pelas

pessoas com deficiencia visual;

III - Desenvolver e incentivar 0 uso de plataformas e aplicativos que estimulem a

acessibilidade;

IV - Promover acoes judiciais na defesa dos direitos (individuais hornogeneos, coletivos

ou difusos) das pessoas com deflciencia visual;

V - Realizar estudos, desenvolver metodologias, estimular e incentivar praticas que

reforcem 0 espirito da cooperacao e coletividade entre as pessoas com deflclencia

visual e a sociedade em geral;

VI - Desenvolver programas e pianos de acces para captacao de recursos flslcos,

humanos e financeiros necessartos a sua rnanutencao e desenvolvimento, seja at raves

de contribuic;6es periodicas de seus associados, seja atraves de doacoes, subvenc;6es,

campanhas, eventos, treinamentos, palestras ou prornocoes:

VII - Firmar contratos de prestacao de services nas suas areas de atuacao:

VIII - Executar direta e indiretamente projetos de cunho publico ou privado;

IX - Celebrar parcerias, contratos, termos de fomento e de colaboracao, bem como

acordos de cooperacao com pessoas ffsicas ou jurldicas, nacionais ou internacionais;

X - Prestacao de services interrnediarios de apoio as pessoas com deficiencia visual;
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visual;

XII - Promover eventos e aulas multiculturais, buscando a integracao social entre

pessoas com e sem deficiencia visual.

Artigo 52 - A fim de cumprir suas finalidades estatutarias, 0 IPC podera se organizar em

tantas unidades, escrit6rios ou filiais, em qualquer parte do territ6rio nacional ou

internacional.

Artigo 62 - No desenvolvimento de suas atividades, a Associacao observara os

prindpios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da

eficiencia, sem qualquer dlscriminacao etnlca, racial, de genero ou religiosa,

observando, em qualquer caso, 0 prindpio da universalizacao dos direitos e dos

servlcos. das garantias individuais dos seus associados e dos usuarios.

Artigo 72 - A Associacao tera duracao por tempo indeterminado e suas acoes serao

regidas pelo presente Estatuto.

CAPITULO II

SE~AO I

DO QUADRO SOCIAL

Artigo 82 - 0 IPCe constitufdo por nurnero ilimitado de associados.

Artigo 92 - Serao admitidos como associados todas as pessoas ffsicas e/ou jurfdicas que

ten ham interesse e afinidade com a area de atuacao do IPC, bem como se disponham

a colaborar para 0 alcance das finalidades da organizacao, observadas as disposicoes

do presente Estatuto e mediante simples pedido formalizado por escrito, cuja decisao

cabera ao Conselho Deliberativo.

Artigo 102 - 0 IPCpossui 03 [tres) categorias de associados:

I - associados fundadores;

II - associados efetivos;

III - associados colaboradores.
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de fundacao do IPC.

Paragrafo Segundo - as associados efetivos, com direito a votar e ser votados, sac

todas as pessoas com ou sem deficiencia visual, maior de 18 anos, residentes em

qualquer municipio do Estado do Parana, sendo que, para 0 exerdcio do direito ao

voto ou de serem votados em Assembleias, os associados efetivos precisam estar

devidamente filiados no IPCha mais de 60 (sessenta) dias.

Paragrafo Terceiro - as associados colaboradores, sem direito de votar e serem

votados, apenas com direito a voz, sac todas as pessoas que se envolverem nas

atividades do IPC, sem remuneracao, participando dos Coletivos de Apoio, reuni6es e

Assembleias.

Artigo 11!!. - Sao direitos dos associados:

a) Participar das Assembleias Gerais;

b) Prestigiar e defender 0 IPC, lutando pelo seu engrandecimento;

Artigo 12!!. - Sao deveres de todos os associados:

a) Cumprir as disposicoes estatutarias e regimentais;

b) Acatar as decis6es das Assembleias Gerais;

c) Zelar pelo born nome e pelo fiel cumprimento dos objetivos da Associacao.

Artigo 13!!. - as associados nao respond em, nem mesmo subsidiariamente, pelas

obrigacoes constitufdas pela Associacao, salvo se agirem com ma-fe ou dolo.

Artigo 14!! - Alern das demais disposicoes desse Estatuto, e assegurado aos associados

efetivos:

I - Participar das reuni6es e assembleias do IPC, podendo votar e ser votados, desde

que filiado ha mais de 60 (sessenta dias);

II - Participar de Comissao de Etica, grupos de trabalho, comiss6es espedficas

delegac;6es e representacoes para os quais forem designados;

III - Apresentar sugest6es ao Conselho Deliberativo do IPC;
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Geral, do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal;

Paragrafo Primeiro - Para gozar de qualquer urn dos direitos acima enumerados O~BA-~

associados devem estar em dia com suas obrigacoes estatutarias:

Paragrafo Segundo - Os associados que declararem nao possuir renda pr6pria ficarao

isentos do pagamento da contribuicao mensa!.

Artigo 152 - AIE~mdas demais disposicoes desse Estatuto, cabe aos associados efetivos:

I - Cumprir e respeitar este Estatuto, as decisoes das Assembleias, do Conselho

Deliberativo e outras instanclas colegiadas;

II - Prestigiar 0 IPC, zelando pelo seu patrimonio moral e material, defendendo e

exercitando seus objetivos e prindpios;

III - Exercer com zelo e responsabilidade os cargos do IPCpara os quais forem eleitos;

IV - Participar ativamente das prornocces e atividades realizadas pelo IPC;

V - Contribuir financeiramente com a manutencao do IPC;

VI - 0 valor da contribuicao dos associados efetivos sera definido em Assembleia Geral.

SEtAO II

DAS PENALIDADES, DA DESFILIAtAO E EXCLUSAO DO ASSOCIADO

Artigo 162. - Perde a condicao de associado, todo aquele que solicitar sua desflliacao

ou for excluldo do quadro associativo da Associacao, segundo as disposicoes

estatutarias.

Artigo 172. Qualquer associado podera, por iniciativa pr6pria e a qualquer tempo,

solicitar sua desfiliacao do quadro associativo da instituicao, sem necessidade de

justificativa ou motlvacao espedfica, bastando para isso apresentar mantfestacao

expressa em carta datada, assinada e enderec;:ada a Diretoria Executiva da Associacao.

Paragrafo Primeiro - Compete a Diretoria Executiva homologar a desfiliacao do

associado, devendo constar em ata tal procedimento.

Paragrafo Segundo - A desflliacao configura a perda dos direitos e deveres como
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Paragrafo Terceiro - 0 caso de desfiliacao nao impedira que a pessoa volte a compor H.;....--~-:-~
quadro de associados da Associacao, desde que novo pedido de filiacao sejL;"~ __ -l
apresentado e aprovado pela diretoria;

Artigo 182 - Pela infracao deste Estatuto os associados estarao sujeitos as seguintes

penalidades:

a) Advertencia escrita, aplicada pela Diretoria Executiva;

b) Suspensao, aplicada segundo a gravidade da falta pelo Conselho Deliberativo e;

c) Exclusao, aplicada segundo gravidade da falta, pela Assembleia Geral;

Paragrafo Unico - A gravidade da falta ou infracao para os casos previsto nas alfneas

"a" e "b" do "caput" desse artigo serao determinadas pelo Conselho Deliberativo,

cabendo recurso a Assembleia Geral nos termos desse Estatuto.

Artigo 192 - Constituem infracoes estatutarias pelos Associados:

a) Pratica de atos nocivos aos interesses da Associacao:

b) Pratica de qualquer ate que implique em desabono ou descredito da Associacao ou

de seus membros;

c) Utilizar 0 nome da Associacao com 0 intuito de tirar proveito patrimonial ou pessoal

para si ou para terceiros;

d) Pratica de atos de improbidade, atentat6rios ao patrirnonlo da Entidade;

e) Ato lesivo ao patrimcnlo material e moral da associacao.

Artigo 202. - Ao associado acusado de infra~ao estatutaria, fica assegurado 0 pleno

direito do contradit6rio e da ampla defesa, cabendo ainda recurso a Assembleia Geral,

que devera ser interposto ate dez dias ap6s recebimento da respectiva cornunlcacao

por escrito.

Artigo 212.- Caso julgue necessario, 0 Conselho Deliberativo podera constituir

Comissao de Etica que devera ouvir 0 infrator, produzindo relat6rio detalhado que

sera discutido e aprovado pelo Conselho Deliberativo, antes de ser encaminhado para

a aprovacao da Assembleia Geral.
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CAPITULO III

DA CONSTITUI~AO DO IPC

Artigo 222. - 0 IPC e composto pelas seguintes instancias colegiadas:

I - Assembleia Geral; II - Conselho Deliberativo; III - Conselho Fiscal e IV - Diretoria

Executiva.

SE~AO I

DA ASSEMBlEIA GERAl

Artigo 232• - A Assembleia Geral e a instancia maxima e soberana da organizacao

social, constitufda pelos associados em pleno gozo dos seus direitos estatutarios.

Artigo 242. - Compete a Assembleia Geral, entre outras func;:5es estabelecidas neste

Estatuto:

I - Eleger e destituir os membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal;

II - Examinar, discutir e deliberar sobre os relat6rios do Conselho Deliberativo e as

prestac;:5esde contas do Conselho Fiscal;

III - Deliberar sobre a alienacao, venda, perm uta e oneracao de bens m6veis ou

im6veis do patrirnonio do IPC;

IV - Discutir e deliberar sobre a alteracao estatutarla:

V - Apreciar e deliberar em ultima instancia os casos omissos deste estatuto;

VI - Examinar e deliberar os recursos interpostos, na forma prevista neste Estatuto;

VII - Decidir sobre a extincao, dissolucao ou transforrnacao do IPC;

VIII - Fixar a contribuicao dos associados efetivos;

IX - Deliberar sobre medidas judiciais e ac;:5escivis publicas a serem promovidas pelo

IPC;

X - Autorizar a abertura e regularnentacao de fundos patrimoniais;

XI - Deliberar sobre a exclusao de associados.
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Artigo 252. - A Assembleia Geral se reunira ordinariamente uma vez por ano,

primeiro trimestre, e extraordinariamente sempre que necessario.

feita por meio de edital afixado na sede da Associacao, por meio eletr6nico enviado

aos associados ou por qualquer outro meio eficiente, sendo que, para as Assembleias

Ordlnarlas, a convocacao devera ser feita com no mlnimo 15 (quinze) dias de

antecedencia e para as Assembleias Extraordinarias, a convocacao devera ser feita

com no mfnimo OS (cinco) dias uteis de antecedencia.

Paragrafo primeiro - Na convocacao devers constar a "ordem do dia", nao podendo se

discutir assunto alheio a convocacao.

Paragrafo segundo - A Assembleia Geral sera instalada em primeira convocacao com a

maioria absoluta dos associados e, em segunda convocacao, quinze minutos depois,

com 0 nurnero de associados presentes.

Artigo 272. - Todas as deliberacoes da Assembleia Geral serao aprovadas por maioria

simples dos votos dos associados presentes em condicao de exercerem 0 direito de

votarem, exceto quando este estatuto determinar quorum qualificado e diferenciado

por raz6es especificadas.

Artigo 282. - A assembleia geral, ordinaria ou extraordinaria, sera convocada:

I - Por 2/3 (dois tercos) dos representantes do conselho deliberativo mediante

requerimento assinado pelos conselheiros;

II - Por 10% (dez por cento) dos associados efetivos em dia com suas obrigacoes

estatutarias. mediante requerimento devidamente assinado, devendo constar

expressamente 0 motivo da convocacao.

Artigo 292. A realizacao da Assembleia Geral deve acontecer:

I. Uma vez por ano, no primeiro trimestre, para:

a) Apreciar e aprovar as contas e 0 balance do ana anterior, 0 parecer do Conselho

Fiscal e definir diretrizes para 0 perfodo subsequente;

II. A cada 4 (quatro) anos para:

a) Eleger os membros do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal;
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Artigo 302• A Assembleia Geral se reallzara, extraordinariamente, a qualquer tempo,

quando convocada para:

a) Alterar 0 Estatuto;

b) Decidir sobre a extincao da Associacao nos termos deste Estatuto;

c) Destituir os membros do Conselho Deliberativo e Fiscal, nos termos deste Estatuto.

Paragrafo unico - Para as deliberacoes referentes a alteracoes estatutarias, destituicao

de membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e dissolucao da Associacao, exige-se 0

voto concorde de dois terc;:os dos presentes a Assembleia especialmente convocada

para esse firn, nao podendo a Assembleia deliberar, em primeira convocacao, sem a

presenc;:ada maioria absoluta dos associados efetivos, ou com menos de urn terc;:onas

convocacoes seguintes.

SEC;AO II

DO CONSELHO DELIBERATIVO

Artigo 312. - 0 Conselho Deliberativo, instancia colegiada de dellberacao, compoe-se

de 15 (quinze) membros titulares e 10 (dez) suplentes, pessoas ffsicas, eleitos pela

Assembleia Geral, nos termos desse Estatuto.

Paragrafo Unico - 0 mandato dos membros do Conselho Deliberativo e de 4 (quatro)

anos, admitida apenas uma reelelcao, prorrogando-se ate a investidura dos novos

membros eleitos, no caso de eventuais impedimentos legais que impossibilitem a

posse e/ou investidura da nova gestae eleita.

Artigo 322 - Em caso de vacancia do cargo, bem como nos impedimentos e

afastamentos eventuais dos membros do Conselho Fiscal, os suplentes substituirao os

membros titulares do Conselho, de acordo com a ordem resultante da eleicao, sendo

que no caso de vacancia, 0 suplente exercera as funcoes ate 0 final do mandato.

Artigo 332 - Do total das vagas ocupadas por Conselheiros Titulares e Suplentes, no

mlnimo 50% (cinquenta por cento) deverao necessaria mente ser ocupadas por

pessoas com deficiencia visual.

Artigo 342 As Organizacoes de pessoas com deficiencta visual existentes no Estado de

atuacao municipal, regional ou estadual, devidamente registradas e atuando
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Paragrafo Primeiro - Caso nao haja a indicacao de conselheiros pelas Organizacoes)

nos termos do "caput" desse Artigo, 0 Conselho Deliberativo sera composto pelos

representantes das chapas que participaram do pleito;

Paragrafo Segundo - A mesma Comissao eleitoral composta nos term os deste

estatuto, para coordenar 0 processo eleitoral do IPC, sera tarnbem responsavel pela

organizacao, convocacao e coordenacao da assembleia das organizacoes de pessoas

com deficiencla visual.

Artigo 352• - As reuni5es ordinarias do Conselho Deliberativo deverao ser realizadas

bimestralmente e as extraordlnarias sempre que necessario.

Artigo 362. - 0 calendario das reuni5es do Conselho Deliberativo sera aprovado pelo

pr6prio colegiado na primeira reuniao de cada ano.

Paragrafo primeiro - De acordo com 0 calendario aprovado, e da responsabilidade da

diretoria executiva fazer a convocacao das reuni5es.

Paragrafo segundo - As reuni5es extraordinarias poderao ser convocadas pelo pr6prio

Conselho Deliberativo ou pela Diretoria Executiva, em caso de necessidade.

Paragrafo terceiro - Caso a Diretoria Executiva omita-se da sua responsabilidade de

convocacao das reuni5es do Conselho Deliberativo, ordinaries ou extraordlnarias, 2/3

(dois tercos) dos membros do pr6prio colegiado poderao fazer a convocacao,

mediante requerimento subscrito, fazendo constar no documento a rnotlvacao da

convocacao.

Paragrafo quarto - As convocacoes deverao ser feitas pessoalmente, por escrito,

atraves de correspondencia com aviso de recepcao, por meio eletr6nico ou por

qualquer outro meio eficiente, com no mlnimo 10 (dez) dias de antecedencia.

Artigo 372. - 0 Conselho deliberativo sera instalado com a presence de no rnlnimo 9

(nove) membros e detiberara por maioria simples dos seus integrantes titulares.

Paragrafo Primeiro - Na ausencla do conselheiro titular, 0 suplente assurnira a ~
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Paragrafo Segundo - Na ausencia de quorum, os conselheiros presentes poderao. ~~~O\leP~I.t~

deliberar, desde que depois a materia seja referendada pelo plenario do conselho e

por escrito, deixar de comparecer a 03 (tres) reuni5es consecutivas.

Paragrafo Unico: A justificativa da falta devera ser abonada pelo Conselho

Deliberativo.

Artigo 392. - Compete ao Conselho Deliberativo:

I - fixar a orientacao geral dos assuntos da Associacao, trac;:ando suas diretrizes

poHticas e tecnlcas:

II - eleger e destituir os membros da Diretoria Executiva;

III - estabelecer e aprovar a remuneracao dos membros da Diretoria Executiva, sempre

observando a capacidade econ6mica da Assoclacao, as disposic;:5es desse Estatuto, os

crlterios, teto e lirnitacao de valores previstos na legislacao vigente, bem como, se

eventual rernuneracao nao trara impeditivos em func;:ao de tftulos ou certificac;:5es

necessaries a consecucao dos fins da Associacao:

IV - Submeter a Assembleia Geral, proposta de alteracao do Estatuto;

V - Discutir e aprovar os Coletivos de Apoio das Coordenac;:5es que comp5e a Diretoria

Executiva;

VI - Discutir e aprovar a criacao de Comissao de Etica, Grupos de Trabalho e outras

comiss5es com fins espedficos;

VII - Resolver sobre despesas extraordinartas, quando solicitado pela Coordenacao de

Financ;:as;

VIII - Decidir sobre transferencia ou reforc;:o de verbas orcamentarias ou fundo de

reservas;

IX - Examinar e decidir sobre os pareceres e relatorios encaminhados pela Direcao

executiva e pelo Conselho Fiscal;

X - Autorizar a abertura ou 0 fechamento de servic;:ose programas da lnstitulcao: -~tpo • '0 OISTR1EtHOO?
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XII - Fazer cumprir as dellberacoes aprovadas em Assembleia;

deflciencia visual;

das Coordenacoes, os Grupos de Trabalho e as Cornissoes com fins espedficos;

XIV - opinar sobre novos projetos e areas de atuacao:

XV - acompanhar 0 desempenho dos projetos em andamento;

XVI - identificar riscos na conducao administrativa da Associacao:

XVII - opinar sobre pianos de prevencao de riscos e de sustentabilidade;

XVIII - fiscalizar a gestae da Diretoria, examinar, a qualquer tempo, os livros e papeis

da Associacao, solicitar inforrnacoes sobre contratos e parcerias celebrados ou em vias

de celebracao e sobre quaisquer outros atos;

IX - autorizar a alienacao ou oneracao do ativo permanente, "ad referendum" da

Assembleia Geral;

XX - Eleger a comissao eleitoral.

XXI - Aprovar a criacao, alteracao e fechamento de filiais conforme a legislacao

pertinente;

XXII - deliberar sobre a suspensao de Associados e avaliacao da gravidade da falta

cometida, nos termos desse Estatuto;

Paragrafo Unico - A data das reunioes, a lista de presence e as dellberacoes do

Conselho Deliberativo, devem ser registradas em livre proprio.

Artigo 402. - A Crlterio do Conselho Deliberativo, podera ser constituldo urn Conselho

de Gestae, de carater consultivo, composto por pessoas com "notorio saber" em areas

espedficas, com disposicao de contribufrem, voluntariamente, com estudos, anallses e

avaliacoes na definicao do plano estrategico do IPC.

Paragrafo Primeiro - as documentos produzidos pelo conselho consultivo, servirao de

subsldios para 0 Conselho Deliberativo do IPC, na definlcao do conjunto das suas acoes

estrategicas.



Paragrafo Segundo - Uma vez tomada a decisao de constituir 0 Conselho Consultivo, y d P6..i$:,\'J.Q e esS(.s~"
por ate proprio, 0 Conselho Deliberativo regularnentara os procedimentos do se ';/* ~4!i

funcionamento. 10 SRPJ
s:

SE~AO III ~BA-~~

DO CONSElHO FISCAL

Artigo 412. - 0 Conselho Fiscal, eleito at raves de chapa propria, na mesma Assembleia

Geral convocada para eleger 0 Conselho Deliberativo, sera composto por 05 (cinco)

membros titulares e 03 (tres) membros suplentes e reunir-se-a sempre que necessario,

mediante convocacao feita pessoalmente, por escrito, atraves de correspondencia

com aviso de recepcao, por meio eletronlco ou por qualquer outro meio eficiente, com

no minimo 10 (dez) dias de antecedencia.

Paragrafo Primeiro - Somente poderao participar do Conselho Fiscal, os associados

efetivos.

Paragrafo Segundo - 0 mandato dos membros do Conselho Fiscal e de 4 (quatro)

anos, admitida apenas uma reeleicao, prorrogando-se ate a investidura dos novos

membros eleitos, no caso de eventuais impedimentos legais que impossibilitem a

posse e/ou investidura da nova gestae eleita.

Artigo 422. - - Em caso de vacancia do cargo, bem como nos impedimentos e

afastamentos eventuais dos membros do Conselho Fiscal, os suplentes substituirao os

membros titulares do Conselho, de acordo com a ordem resultante da elelcao, sendo

que no caso de vacancia, 0 suplente exercera as func;:5esate 0 final do mandato.

Artigo 432. - Sao atribuic;:5es do Conselho Fiscal:

I - Examinar e aprovar as contas e os balancetes financeiros apresentados pela

Coordenacao Executiva de Financ;:as;

II - Auxiliar a Coordenacao Executiva de Financ;:as, propondo correc;:5es de rumos

quando forem identificados problemas a serem sanados;

III - Quando forem constatadas irregularidades nas contas e demais operac;:5es

financeiras da instituicao, elaborar relatorios e pareceres que devem ser submetidos a
apreciacao do Conselho Deliberativo, que devera tomar as devidas providencias:
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devem ser registradas em livro proprio.

SEtAO IV

DA DIREtAO EXECUTIVA

Artigo 442. - A Diretoria executiva, orgao de representacao da Associacao, eleita pelo

Conselho Deliberativo, sera composta por 4 (quatro) integrantes, denominados

Coordenadores, com 0 prazo do mandato vinculado ao do Conselho Deliberativo,

admitida a reelelcao, sendo :

1- l(um) Coordenador de organizacao:

II - 1(um) Coordenador de finances:

III - 1(um) Coordenador de comunicacao social;

IV - 1(um) Coordenador de relacoes com a comunidade.

Paragrafo Primeiro - Das 04 (quatro) vagas de Coordenadores da direcao executiva, 3

(tres) terao que ser necessariamente ocupadas por associados com deflciencia visual;

Paragrafo Segundo - Nos seus impedimentos ou afastamentos temporaries, os

Coordenadores serao substltuidos conforme deterrnlnacao do Conselho Deliberativo;

Paragrafo Terceiro - Em caso de vacancia de cargo na Diretoria Executiva, 0 Conselho

Deliberativo sera convocado para, nos 10 (dez) dias seguintes, deliberar a continuidade

da vacancia ou prover 0 cargo vago. Neste ultimo caso, 0 substituto eleito exercera 0

cargo pelo prazo remanescente do mandato do substitufdo;

Artigo 452. - Cada Coordenador pod era proper ao Conselho Deliberativo a criacao de

um ou mais Coletivos de Apoio, compostos de no mfnimo 03 (tres) membros, podendo

participar os associados efetivos e colaboradores.

Paragrafo primeiro - as Coletivos de Apoio terao a funcao de auxiliar os

coordenadores naquelas atribuicoes que sac espedficas da coordenacao.

Paragrafo segundo - as nomes indicados pelos coordenadores para os Coletivos de

Apoio precisam ser referendados pelo Conselho Deliberativo.

Artigo 462. - Compete a Direcao Executiva, atraves de seus Coord enadores:



Fiscal;

Deliberativo e Assembleia Geral;

III - Elaborar, em conjunto com a equipe tecnlca, a partir das deliberacoes e decis6es

do Conselho Deliberativo e Assembleia Geral, os projetos e as acoes que devem ser

desenvolvidas pela instituicao:

IV - Prestar contas permanentemente das suas atividades ao Conselho Deliberativo;

V - Deliberar sobre a contratacao e demissao de tecnicos, funcionarios, bem como da

contratacao de prestadores de services ternporarios ou terceirizados;

Paragrafo Primeiro - As deliberacoes e demais inforrnacoes das reuni6es da Dire~ao

Executiva, devem ser registradas em livro proprio.

Paragrafo Segundo - Caso julgue necessario, apos aprovacao do Conselho Deliberativo,

a Diretoria Executiva podera selecionar e contratar profissional qualificado, com a

finalidade de cuidar dos aspectos da gestae da lnstltuicao:

a) 0 valor da rernuneracao deste profissional deve ser aprovado pelo Conselho

Deliberativo, observadas as disposlcoes desse Estatuto, os criterios, teto e

lirnitacao de valores previstos na legislacao vigente, bem como, se eventual

rernuneracao nao trara impeditivos em funcao de tftulos ou certificacoes

necessaries a consecucao dos fins da Associacao:

b) 0 gestor contratado deve prestar conta diretamente a Diretoria Executiva;

c) Quando julgar necessario, 0 gestor podera proper a Diretoria Executiva a

contratacao de consultorias, estudos e assessoramentos, mediante parecer

fundamentado;

d) Caso a Diretoria Executiva julgue necessario e decida acatar 0 parecer do

gestor, a questao devera ser levada ao Conselho Deliberativo;

Artigo 472. - Sao atrlbulcoes do Coordenador de Organizacao:

I - Administrar e representar 0 IPCem juizo e fora dele, ativa e passivamente;
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II - Assinar as correspondencias e manter sob sua responsabilidade os documentos da

organlzacao:

III - Assinar em conjunto com 0 Coordenador de Hnancas, cheques e outr~["'-~-:::-;-l

documentos relativos a movimentacao bancaria e financeira da instituicao, bem comL"'!"";;';";;"--:1

em conjunto com 0 Coordenador de Finances, contratos e/ou propostas, nos limites

previstos nesse Estatuto;

IV - Apresentar anualmente 0 relat6rio das atividades a Assembleia Geral;

V - Coordenar 0 coletivo de Apoio da Coordenacao de Organizacao,

Artigo 482. - Sao atribuicoes do Coordenador de Hnancas:

I - Manter organizada e sob a sua responsabilidade toda a documentacao do IPC,

relativa a contabilidade financeira;

II - Assinar em conjunto com Coordenador de Organizacao, cheques e documentos

relativos a rnovimentacao bancaria e financeira da organlzacao, bem como, em

conjunto com 0 Coordenador de Organizacao, contratos e/ou propostas, nos limites

previstos nesse Estatuto;

III - Desenvolver uma efetiva poHtica de financas, possibilitando a autonomia financeira

da lnstltuicao:

IV - Apresentar, semestralmente, balancete financeiro ao Conselho Fiscal;

V - Na ausencia do Coordenador de Organizacao, representar em jufzo e fora dele a

Instituicao:

VI - Coordenar 0 Coletivo de Apoio da Coordenacao de Flnancas.

Artigo 492. - Sao atribuicoes do Coordenador de Comunicacao Social:

I - Em conjunto com os demais coordenadores, conselheiros e equipe tecnica, elaborar

e coordenar a execucao da polftica de cornunicacao social da instituicao:

II - Organizar e coordenar a divulgacao das informacoes e comunicados publicos da

instituicao:

III - Representar 0 IPC nos meios de cornunicacoes:
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IV - Organizar e manter sob sua coordenacao, uma base de contatos devidamente

interacao com a sociedade;

V - Coordenar 0 Coletivo de Apoio da Coordenacao de Comunicacao.

Artigo 502• - Sao atribuicoes do Coordenador de relacoes socia is com a comunidade:

1- Representar oficialmente 0 IPCnos eventos internos e externos;

II - Organizar e manter sob sua coordenacao, relacao das organlzacoes parceiras do

IPC;

III - Manter permanente, efetivas e estreitas relacoes socia is com as organizacoes

parceiras do IPC, bem como buscar amplia a rede de contatos e parcerias;

IV - Organizar e coordenar 0 service de voluntariado no IPC, de acordo com as

necessidades discutidas e aprovadas pela diretoria executiva;

V - Organizar e coordenar 0 coletivo das relacoes sociais com a comunidade.

CAPITULO IV

DAS ELEI(;OE5 DO CONSELHO DELIBERATIVO E CONSELHO FISCAL

Artigo 512. - As eleicoes para 0 Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, serao por

sufragio direto, pessoal e secreto dos associados efetivos presentes na assembleia,

convocada com tal finalidade, nos termos deste estatuto.

Artigo 522. - Havendo 02 (duas) ou mais chapas inscritas para elelcao do Conselho

Deliberativo e Conselho Fiscal, sera adotado 0 criterio da proporcionalidade sobre os

votos validos.

Paragrafo unlco - quando houver nurnero fracionado inferior a 05 (cinco), sera

arredondado para baixo. No caso da fra~ao ser superior a 05 (cinco) sera arredondado

para cima.

Artigo 532. - Para concorrer as eleicoes do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal,

as chapas deverao ser registradas no local indicado no respectivo edital de convocacao

do processo eleitoral.



componentes titulares e suplentes.

Artigo 55!!. - E vedado ao associado assinar mais de uma sollcitacao de registro de

chapa, sob pena de nulidade das posteriores.

Artigo 56!!. - Serao inelegfveis ou precisarao licenciar-se, os associados na seguinte

condicao:

I - Os que exercem cargos eletivos, cargos de confianca no poder publico, ou funcoes

remuneradas pelo IPC, prestadores de servic;:os, mesmo que nao contratados

diretamente pela instituicao:

II - Caso 0 dirigente em exercicio do mandato vier a pleitear ou a exercer alguma das

atividades contidas no inciso anterior, 0 mesmo devera pedir afastamento do cargo

que ocupa na instituicao:

III - 0 dirigente em exercicio de mandato que vier a pleitear cargo eletivo, devera se

afastar da funcao com 04 (quatro) meses de antecedencia:

IV - Associados que nao ten ham vida pregressa ilibada, ficam impedidos de concorrer a

qualquer um dos cargos das instancias colegiadas, fiscalizadoras e administrativas do

IPC;

V - Antes da homologacao das chapas inscritas cabe a diretoria executiva analisar se

algum dos nomes que compoern as chapas possuem algum impedimento de ordem

legal ou moral para ocupar 0 cargo que pleiteia;

VI - Caso algum dos nomes de qualquer uma das chapas que pleiteia a inscricao esteja

impedido de concorrer, a chapa devers indicar 0 substituto, do contrario a chapa nao

podera ser homologada pelo Conselho Deliberativo.

Artigo 57!!. - Os eventuais recursos referentes ao pleito serao apreciados e deliberados

na mesma Assembleia Geral, convocada para eleger 0 Conselho Deliberativo e

Conselho Fiscal.
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Paragrafo Primeiro - Caso haja recurso referente ao pleito, seja antes ou ap6s a

mesma assembleia geral.

Paragrafo Segundo - Quando as eleicoes forem anuladas, procederao outras, denE.!-~---1
do prazo de 30 (trinta) dias.

Artigo 582. - Os eleitos serao proclamados e empossados pelo coordenador dos

trabalhos da Assembleia Geral que ocorreu a eleicao,

Paragrafo primeiro - 0 coordenador e 0 secretario dos trabalhos da presente

assembleia, nao poderao pertencer a nenhuma das chapas inscritas para 0 pleito em

questao.

Paragrafo segundo - Para conduzir os trabalhos da assembleia eleitoral, as pessoas

indicadas nao precisam pertencer ao quadro de associados do IPC.

Artigo 592. - Com pelo menos 60 (sessenta) dias antes do prazo de vencimento do

mandato do atual conselho deliberativo e conselho fiscal, 0 conselho deliberativo

devera constituir a comissao eleitoral, responsavel pela elaboracao do edital de

convocacao e norrnatizacao do processo eleitoral.

Paragrafo Primeiro - A Comissao Eleitoral sera composta de 03 (tres) pessoas

pertencentes ou nao do quadro de associados da lnstitulcao.

Paragrafo Segundo - Os 03 (tres) nomes indicados para a Comissao eleitoral, nao

podem participar ou ter qualquer tipo de envolvimento com nenhuma das chapas

inscritas.

Paragrafo Terceiro - 0 Conselho Deliberativo deve proporcionar as condicoes

materiais e os recursos humanos necessaries, para que a Comissao Eleitoral possa

desenvolver 0 seu trabalho com independencia po/ftica.

Artigo 602. 0 prazo para a inscricao das chapas que desejam concorrer 0 pleito, sera

de no mlnimo 30 (trinta) dias antes da data da assembleia geral eleitoral, conforme

procedimentos previstos no edital de convocacao das eleicoes,

CAPITULO V



Artigo 612. - A prestacao de contas da Associacao observara:

a) Os principios fundamentais de contabilidade e as Normas

Contabilidade;

b) A publicidade, por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercicio fisca \~~..- __ -

relat6rio de atividades e das dernonstracoes financeiras da organizacao:

c) A prestacao de contas de todos os recursos e bens de origem publica recebidas sera

feita, conforme determina 0 paragrafo unico do Artigo 70 da Constitulcao Federal;

d) De acordo com a legislacao, 0 IPCdeve prestar contras pelo seu sltio oficial.

CAPITULO VI

DO PATRIMONIO E DAS FONTES DE RECURSOS PARA SUA MANUTEN~AO

Artigo 622. - Os bens e direitos que cornpoern 0 patrirnonlo da Associacao destinam-se

exclusivamente ao atendimento de suas finalidades e obrigacoes sociais, previstas no

presente estatuto.

Artigo 632• - 0 patrimonio da Associacao e constitufdo de:

a) doacoes, dotacoes, legados, auxilios, contribuicoes, transferencia de recursos e

subvencoes de pessoas ffsicas ou jurfdicas de direito publico ou privado, nacionais ou

estrangeiras;

b) Receitas de alugueis e outras rendas, aplicacoes financeiras, bens e valores

patrimoniais;

c) rendas produzidas por bens e direitos da Associacso, ou por services por ela

prestados, venda de publicacoes e produtos com a marca da Associacao, bem como as

receitas patrimoniais;

d) contribulcoes socia is dos associados, nos termos desse Estatuto;

e) fundos de reservas, fundos patrimoniais, fundos especiais e provisoes de qualquer

natureza;

f) valores provenientes da retribuicao de services prestados e/ou venda de produtos.

Artigo 642. - 0 material permanente, acervo tecnico, bibliograflco, equipamentos

adquiridos ou recebidos pela Associacao at raves de convenios, projetos, parcerias ou,J--:,,,.---------
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Artigo 652• - A Associacao podera aceitar auxflios, ccntribuicoes ou doacoes, be ~~";;'---7
como firmar parcerias, conventos, nacionais ou internacionais, com organismos ou

entidades publicas ou privadas, contanto que nao impliquem em sua subordlnacao a

compromissos e interesses que conflitem com seus objetivos e finalidades.

similares, sac bens permanentes e lnalienavels da Associacao, salvo autorizacao em

contrario expressa pel a Assembleia Geral e nos term os da legislacao existente.

Artigo 662. - Os recursos para consecucao dos fins da Associacao, sao provenientes de:

a) Desenvolvimento de atividades de ensino e pesquisa, incluindo palestras,

seminaries, treinamentos, capacitacoes, consultoria, entre outros, a pessoas ffsicas e

[urldicas, publicas ou privadas, nacionais ou internacionais;

b) Estabelecimento de parcerias, convenios, termos de fomento e colaboracao,

acordos de cooperacao, bem como contratos de qualquer natureza junto a entidades

publicas e privadas, nacionais e internacionais;

c) Realizacao de campanhas financeiras de ambito municipal, estadual ou nacional com

o objetivo de levantamento de fundos;

d) Recebimento de auxflios, doacoes, contribuicoes e subvencoes de pessoas ffsicas ou

jurfdicas, publicas ou privadas, nacionais ou internacionais;

e) Recebimento de valores provenientes da retribuicao de services prestados e/ou

venda de produtos;

f) Receitas de alugueis e outras rendas, aplicacoes financeiras, bens e valores

patrimoniais;

g) Organizacao e oferta de curso superior em educacao especial na perspectiva dos

direitos humanos e pos-graduacao na area de deflciencia visual.

Paragrafo primeiro - As acoes previstas nos incisos anteriores poderao, a criterio da

Associacao, ser desenvolvidas mediante a ccntraprestacso pecuniaria.

Paragrafo segundo - Alern do disposto nos incisos anteriores, a Associacso podera

promover quaisquer atividades llcitas para a obtencao de recursos que se destinem ao

cumprimento de seus fins, podendo inclusive constituir e/ou participar de empresas.

CAPITULO VII
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DO ACOlHIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIENCIA VISUAL

Artigo 67Q. - No limite de sua capacidade atual, 0 IPCpodera manter 0 acolhimento

pessoas com deficiencia visual, adultas e idosas, em situacao de vulnerabilidade socia

com vinculos farniliares fragilizados, em situacao de risco ou de violacao de direitos.

Paragrafo Primeiro - Nao serao aceitas pessoas com deficiencia visual com transtornos

psiquiatricos, doenc;:as que exijam cuidados intensos, casos mais complexos, que

demandem recursos humanos e equipamentos assemelhados a casa hospitalar.

Paragrafo Segundo - 0 IPC nao se responsabiliza por medicamentos usados pelas

pessoas residentes, principalmente por aqueles de alto custo, bem como por

tecnologias assistivas de uso pessoal, nem tampouco pela manutencao desses

equipamentos.

Paragrafo Terceiro - Por iniciativa propria, em colaboracao com 0 poder publico ou

instituicao particular, 0 IPC podera, em local devidamente apropriado, ampliar a

quantidade de pessoas acolhidas.

Artigo 68Q. - Prioritariamente, as vagas disponiveis serao ocupadas por pessoas

selecionadas e encaminhadas pela Fundacao da Ac;:aoSocial - FAS, ou orgao municipal

substituto, com a devida e necessaria docurnentacao, inclusive laudos de avaliacao

social e clinica das pessoas com deficiencia visual selecionadas.

Artigo 69Q. - 0 IPC reserva-se no direito de nao acolher pessoas encaminhadas pela

FAS ou orgao substituto, por raz6es especificas e justificaveis, mediante parecer

escrito, elaborado por sua equipe tecnica e aprovado pel a direcao executiva da

instituicao.

Artigo 70Q. - Nos termos previstos na legislacao especifica, neste estatuto ou

regulamento interne proprio, 0 IPC reserva-se no direito de atribuir urn valor a titulo

de contribuicao mensal, devido por pessoa acolhida, para ajudar nas despesas dlarias

da Associacao em funcao do presente servic;:o:

Paragrafo Unico - A contribuicao mensal podera variar entre 0 minima de 50%

(cinquenta) e 0 maximo de 70% (setenta) por cento do valor recebido pelo residente,

dependendo da complexidade do quadro de saude geral do acolhido.



Artigo 712. - Todas as pessoas acolhidas, independentemente do grau de

complexidade, precisam firmar contrato de prestacao de service. por si ou por seu ""'-p-
.jf~~Ge~~ .

responsavel legal, nos term os da legislacao, das orientacoes do orgao gestor da Politi ~ ~~

da Assistencia Social, do Ministerio Publico e daquelas estabelecidas pelo IPC.

Artigo 722. - Todas as pessoas acolhidas, indistintamente, precisam necessaria men

declarar se possuem bens e no caso do seu falecimento, para quem eles serao

destin ados.

Paragrafo Primeiro - A disposicao prevista no caput do artigo anterior, vale tambern

para aquelas pessoas acolhidas que ja sac residentes no IPC, no momenta da

renovacao do atual contrato.

Paragrafo Segundo - Se for da vontade expressa da pessoa acolhida ou por seu

responsavel legal, os bens declarados poderao ser destinados ao IPC, mediante

instrumento [uridico apropriado.

Artigo 732• - a detalhamento desses dispositivos estatutarios, assim como outras

normas de funcionamento da moradia acolhedora, caso necessario, serao definidas em

regimento interno proprio.

Artigo 742. - a IPC deve organizar e disponibilizar atividades sociais, educativas,

culturais e recreativas, destinadas a atender as necessidades espedficas das pessoas

acolhidas.

Paragrafo Primeiro - As pessoas acolhidas, com condicoes clinlcas atestadas que

recusarem-se a participar das atividades previstas no caput do artigo anterior, sem

motlvacao devidamente justificada, poderao ser desligadas do programa de

acolhimento.

Paragrafo Segundo - A pessoa acolhida que nao cumprir as normas da resldencia,

podera ter seu contrato de prestacao de service rescindido e com isso

desligada da Instituicao.

CAPITULO VIII

DAS DISPOSI~OESGERAIS
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Artigo 752. - Os atos de gestae serao praticados com a finalidade da consecucao do

objeto social, assegurando-se a permanente compatibilidade entre receitas

despesas, bem como a capacidade economica da Associacao,

do seu patrirnonio ou de suas rendas a titulo de lucro ou participacao no seu resultado,

sob nenhuma forma, aplicando eventual "superavit" e/ou rendas apuradas nos

exerdcios financeiros, no atendimento de seus fins ou na inversao patrimonial.

Paragrafo Primeiro - A eventual rernuneracao de seus Dirigentes sera possfvel de

acordo com as disposicoes desse Estatuto, desde que observados os criterios, teto e

lirnitacao de valores previstos na legislacao vigente, bem como, se eventual

remuneracao nao trara impeditivos em funcao de tftulos ou certlficacoes necessaries a
consecucao dos fins da Associacao:

Paragrafo Segundo - Nenhum dos conselheiros, associados, instituidores, benfeitores

e equivalentes, que comp5em qualquer orgao do IPC, ou mesmo Diretoria Executiva,

podem ter parentes, em linha reta, colateral, transversal ou afim, trabalhando na

instituicao, assim, como tarnbem ficam impedidos de indicar os aludidos parentes para

trabalhar no IPC, em qualquer funcao.

Artigo 772• - A Associacao rnantern a escrlturacao de suas receitas, despesas,

ingressos, desembolsos e mutacoes patrimoniais, em livros revestidos de todas as

formalidades legais que asseguram a sua exatidao e de acordo com as exigencias das

normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade (CFe).

Artigo 782• - A Associacao aplica suas rend as, seus recursos e eventual resultado

operacional integralmente no desenvolvimento de seus objetivos institucionais, dentro

do territ6rio nacional,

Artigo 792• - No caso de dissolucao da Associacao, 0 respectivo patrimonio Ifquido sera

transferido a outra entidade de fins nao lucrativos, com 0 mesmo objetivo social e que

atenda os requisitos legais vigentes.

Artigo 802• - Na hip6tese da Associacao obter e, posteriormente, perder a qualiflcacao

institufda pela lei 9.790/99, 0 acervo patrimonial disponfvel, adquirido com recursos

publicos durante 0 perfodo em que perdurou aquela qualiflcacao, sera contabilmente
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apurado e transferido a outra pessoa jurfdica qualificada nos termos da Lei e

preferencialmente tenha 0 mesmo objeto social;

Artigo 812 - A docurnentacao ou publicacao elaborada e recebida pelo IPC deve.\'u.!~;;"'--:J

adaptada as condicoes de leitura dos seus associados com deficiencia visual, confor

as condicoes da instituicao,

Artigo 822. 0 exercfcio financeiro da Associacao coincldlra com 0 ana civil, e sua

contabilidade observara as regras estabelecidas na legislacao propria, nos princfpios

fundamentais de contabilidade e nas Normas Brasileiras de Contabilidade.

Artigo 832• - As atas poderao ser confeccionadas por meio eletronico e, depois de

registradas, serao devidamente arquivadas na Associacao.

Artigo 842. - Os casos omissos no presente Estatuto serao decididos pela Assembleia

Geral, com forca estatutaria, no que nao colidir com 0 mesmo.

Artigo 852.- Este Estatuto entrara em vigor na data do registro em Cartorio de Registro

de Tftulos e Documentos.

Artigo 862.- Fica eleito 0 foro da Comarca de Curitiba/Parana para qualquer acao

fundada neste Estatuto.

Curitiba, 01 de novembro de 2017.

Enio Rodrigues da
Interventor Judicial

~
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