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ESTATUTO SOCIAL
INSTITUTO DE GESTÃO POR RESULTADOS-IGPR
ESTATUTO APROVADO EM 23 DE JUNHO DE 2021
CAPÍTULO!
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
Art. 1º Sob a denominação de "INSTITUTO DE GESTÃO POR RESULTADOS - IGPR", ou pela forma
abreviada "IGPR" , é instituído esta associação civil sem fins lucrativos, que será regida por este ESTATUTO
SOCIAL e pelas normas legais pertinentes.
Art. 2º O IGPR tem sede na Avenida Goiás, nº 625, Salas 902 e 903, Edifício Governador Magalhães Pinto,
Setor Central, Goiânia, Goiás, CEP: 74.010-010, e foro na cidade de Goiânia - GO.
§ 1º O IGPR tem atuação em todo território nacional e poderá, por deliberação de sua diretoria, abrir e fechar filiais,
sucursais, agências, escritórios, dependências e quaisquer outros estabelecimentos no Brasil, observados as
disposições legais em vigor.
t:-J

§ 2° A deliberação de que trata o parágrafo anterior deverá ser precedida de proposta fundamentada pela diretoria e
de aprovação, caso a caso, pelo Conselho de Administração.
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Art. 3º O prazo de duração do IGPR é indeterminado.

CAPÍTULO II
DA MISSÃO, VISÃO, VALORES E OBJETIVOS
Art. 4° O IGPR possui como missão: Atuar para promoção da gestão qualificada, fomentando, por meio dos melhores
instrumentos, o desenvolvimento de parceiros e instituições.
Art. 5° O IGPR possui como visão: Ser reconhecido nacionalmente como o Instituto que promove gestão qualificada
por meio dos mais elevados padrões de integridade, qualidade e efetividade.
Art. 6º O IGPR possui como valores: Sustentabilidade econômica, social e ambiental; Compromisso com a produção
de resultados ; Criatividade e Inovação; e Relações éticas, transparentes e responsáveis.
Art. 7º O IGPR tem por objetivos:
I - Apoiar e desenvolver ações de assistência social, atividades de cultura, atividades de educação, incluídas a
profissional e tecnológica;
II -Apoiar e desenvolver ações de gestão em desenvolvimento tecnológico, de atendimento ao público, de serviços
sociais e auxiliares em unidades prisionais, integração social do menor infrator e garantia de seus direitos individuais
e sociais;
III - Apoiar e desenvolver atividades de pesquisa científica, proteção e preservação do meio ambiente, esporte e
lazer;
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IV - Apoiar e desenvolver ações de gestão em saúde nas unidades de saúde e atividades administrativas de saúde.
Art. 8° Para consecução de seus objetivos, o IGPR poderá desenvolver ações e atividades nas áreas de:
1-Saúde:

a) promover assistência à saúde, mediante atendimento da população, objetivando a dignidade da pessoa humana e
a melhoria da qualidade de vida, por meio de execução de convênio ou prestação direta de serviços, por meio de
profissionais habilitados e registrados em seus conselhos de classe;
b) realizar a gestão de unidades administrativas de saúde;

e) promover e incentivar o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação de recursos humanos na área de
saúde, em diversos níveis;
d) apoiar a investigação científica na área das ciências da saúde, bem como contribuir para a excelência dos

profissionais da referida área;
e) firmar convênios, contratos e ajustes congêneres com outras instituições, de natureza pública ou privada, de ensino,
pesqui sa ou assistência à saúde;
f) produzir e disponibilizar material didático, científico e de saúde;
g) assessorar e gerenciar serviços de saúde, de natureza pública ou privada, dos quais resultem, ainda que
indiretamente, proveitos de natureza didática ou científica;
h) outras atividades compatíveis com os objetivos do IGPR.

II - Apoio e desenvolvimento de ações de assistência social:
a) promover assistência e ações sociais;
b) promover ações sociais que visem a segurança alimentar e nutricional da população de baixa renda e abaixo da
linha da pobreza;

e) promover inclusão social, com programas que visem a melhoria da qualidade de vida;
d) formar e capacitar agentes para a ação social e o exercício da cidadania;

e) criar e manter, de acordo com as possibilidades do IGPR, programas de caráter filantrópico e beneficente, de
natureza educacional, cultural e assistencial, tais como os de amparo à velhice, gestantes, enfermos, crianças,
dependência química, carcerários, cidadãos que cumpriram pena de qualquer natureza, adolescentes, família e a
pobreza;
f) outras atividades compatíveis com os objetivos do IGPR.

III - Cultura:
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a) criar e gerir espaços culturais e educacionais que promovam o conhecimento geral, a ciência, o espírito criativo, a
saúde e boas atitudes sociais entre as crianças e os jovens;
b) desenvolver estudos e pesquisas culturais;

c) desenvolver, realizar, patrocinar e promover atividades museológicas, tais como cursos, exposições, congressos,
conclaves de cunho cultural e educacional, intercâmbio de profissionais e entidades, apresentações, shows e saraus;

d) estimular o hábito da leitura por meio de montagem e preservação de bibliotecas, salas de leituras e realização de
eventos para estimular o contato com o livro;
e) estimular o gosto pelo teatro por meio da gestão de espaços destinados à encenação de peças teatrais de qualquer
gênero, cursos de artes cênicas e atividades de produção de peças e shows teatrais;
t) preservar, organizar e registrar em bancos de dados o acervo cultural decorrente dos objetivos do lGPR;

g) publicar e divulgar matérias de interesse cultural e educacional, editar livros, revistas e jornais, em qualquer tipo
de mídia;
h) outras atividades compatíveis com os objetivos do IGPR.
IV - Educação, incluída a profissional e tecnológica:

a) criar, dirigir, organizar e manter unidades dedicadas ao ensino e educação, através de cursos completos, de
diferentes graus, em consonância com a legislação brasileira;
b) instituir cursos técnicos profissionalizantes;

c) gerir unidades escolares públicas por meio de parcerias com a Administração Pública;
d) realizar estudos na área educacional, objetivando contribuir com a melhoria dos sistemas educacionais;
e) promover cursos de capacitação nas áreas de pedagogia, educação infantil, básica e ensino médio;
t) promover cursos de graduação e pós-graduação, observada as normas do Ministério da Educação e Secretaria de
Estado da Educação;

g) outras atividades compatíveis com as finalidades da entidade.
V - Integração social do menor infrator e garantia de seus direitos individuais e sociais:

a) gerir unidades socioeducativas, destinadas ao atendimento dos adolescentes, em cumprimento de internação
provisória, internação por regressão de medida e medida socioeducativa de internação;
b) promover ações e práticas institucionais de acordo com os parâmetros político-pedagógicos do Sistema Nacional
de Atendimento Socioeducativo - SINASE;

c) realizar ações que assegurem a promoção e a proteção integral dos adolescentes em cumprimento de medidas
socioeducativas;
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d) promover ações capazes de atender às especificidades étnico-raciais, culturais, religiosas, de gênero, orientação
sexual e identidade de gênero aos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas;

e) realizar atividades e ações que assegurem a promoção, educação e assistência da saúde dos adolescentes em
cumprimento de medidas socioeducativas;
f) promover cursos, treinamentos, simpósios e eventos, objetivando a formação de colaboradores e cidadãos aptos a

lidar com adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas;
g) outras atividades compatíveis com os objetivos do IGPR.
VI - Pesquisa científica:
a) promover e apoiar a pesquisa científica, tecnológica, filosófica e artística em todos os seus aspectos e fases;
b) promover a articulação e cooperação com instituições de ensino superior e outras entidades que promovem
pesquisa científica alinhadas aos objetivos do IGPR;
e) divulgar os trabalhos científicos e artísticos produzidos pelo IGPR ou por outras entidades que tenham convênio

ou acordo de cooperação com o IGPR;
d) promover o apoio à formação de recursos humanos para a ciência, tecnologia e artes, através da prestação de
serviços técnicos e científicos, por meio de contratos de gestão, convênios ou instrumentos congêneres, firmados
com o Poder Público;
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e) outras atividades compatíveis com os objetivos do IGPR.
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VII - Proteção e preservação do meio ambiente:

a) gerir unidades de preservação e/ou conservação ambiental, de proteção integral e uso sustentável, observando as
normas e diretrizes emanadas do Poder Público;
b) desenvolver ações ou atividades objetivando a defesa, preservação e/ou conservação do meio ambiente e promoção
do desenvolvimento sustentável;

e) estimular a realização de ações e estudos técnico-científicos visando a proteção do meio ambiente, promoção da
saúde e melhoria da qualidade de vida da população;
d) promover campanhas para alertar e conscientizar a população, fomentando discussões com o objetivo de buscar
soluções para problemas ambientais;
e) realizar encontros, seminários e cursos de capacitação, formação e/ou divulgação de ideias, experiências e
informações de interesse público acerca do meio ambiente e da melhoria da qualidade de vida;
f) promover acordos, termos ou contratos de cooperação científica na área ambiental com entidades congêneres;

g) desenvolver e executar projetos que tenham por escopo a divulgação e implantação de soluções sustentáveis para
as atividades cotidianas da população;
h) outras atividades compatíveis com os objetivos do IGPR.
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VIII - Esporte e lazer:

a) gerir praças de esporte e centros de excelência esportivas, assim classificados segundo critérios estabelecidos pelo
Ministério do Esporte;
b) promover ações para formação de atletas de alto rendimento;
e) promover e fomentar a organização, promoção, a prática e o ensino de diversas modalidades esportivas, recreativas
e de lazer;
d) promover pesquisa científica e estudos na área do esporte, recreação e de alto redimento, e divulgá- las;

e) realizar ativades de consultoria e assessoria na área de esporte de alto rendimento;
t) outras atividades compatíveis com os objetivos do IGPR.
Art. 9º O IGPR terá Regimento Interno que, aprovado pelo Conselho de Administração, disciplinará o seu
funcionamento, dispondo sobre a estrutura, o gerenciamento, os cargos, os salários, as competências e as atribuições,
complementando, no que couber, as disposições deste Estatuto.
Parágrafo único. O prazo para desenvolvimento e aprovação do Regimento Interno é de 12 (doze) meses, a partir
da data de aprovação deste Estatuto.
Art. 10. O IGPR adotará práticas de planejamento sistemático, através do uso de instrumentos de programação,
orçamentação, acompanhamento e avaliação de suas atividades.

Art. 11. O IGPR criará e manterá seus processos com base nos princípios de integridade e compliance.

§ 1° Para cumprimento do disposto neste artigo, o presidente executivo apresentará ao Conselho de Administração
Programa de Integridade e Compliance.
§ 2º O prazo para desenvolvimento e aprovação do Programa de Integridade e Compliance é de 12 (doze) meses, a
partir da data de aprovação deste Estatuto.

Art. 12. O IGPR criará e manterá programa de educação continuada, reforçados por práticas de mapeamento de
talentos, competências e formação contínua.

§ 1º Para cumprimento do disposto neste artigo, o presidente executivo apresentará ao Conselho de Administração
Programa de Educação Continuada, conforme diretrizes a serem aprovadas pelo Conselho de Administração.
§ 2° O prazo para desenvolvimento e aprovação do Programa de Educação Continuada é de 12 (doze) meses, a partir
da data de aprovação deste Estatuto.
Art. 13. O IGPR poderá desenvolver atividades que gerem resultado financeiro, com o objetivo de arrecadar recursos
que serão total e unicamente utilizados para sua manutenção e de seus projetos, desde que, tais atividades estejam
previstas em seu objeto social.
Parágrafo único. Eventuais excedentes financeiros, apurados em exercícios financeiros, serão obrigatoriamente
investidos na manutenção, desenvolvimento e implementação de seus objetivos e finalidades sociais, sendo vedada
a distribuição dos excedentes financeiros a qualquer título aos associados ou colaboradores.
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Art. 14. O IGPR, para manutenção da missão, visão, valores e objetivos, celebrará acordos, convênios, contratos e
termos de gestão, parcerias e contratos de financiamento de programas e projetos com pessoas fisicas ou jurídicas,
nacionais ou estrangeiras, particulares ou públicas.
Art. 15. O IGPR não se envolverá em questões religiosas, político-partidárias, ou em quaisquer outras que não se
coadunem com seus objetivos institucionais.

CAPÍTULO III
DOS ASSOCIADOS
Art. 16. O IGPR é constituído por número ilimitado de associados, os quais serão pessoas fisicas ou jurídicas,

nacionais ou estrangeiras.
Art. 17. Os associados não respondem individualmente, solidariamente ou subsidiariamente pelas obrigações do

IGPR, tampouco pelos atos praticados pelo presidente executivo ou pela diretoria, exceto nos casos previstos no
artigo 50 do Código Civil Brasileiro.
Parágrafo único. A admissão de novos associados será decidida pelo Conselho de Administração, mediante proposta
de associados ou da diretoria.
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Art. 18. São direitos dos associados:

...
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I - Participar de todas as atividades associativas;
II - Apresentar propostas, programas e projetos de ação à diretoria;
III - ter acesso aos livros de natureza contábil e financeira, planos, relatórios, prestações de contas e resultados de
auditoria independente, conforme Regimento Interno, nos termos do artigo 9° deste Estatuto.
Parágrafo único. Os direitos sociais previstos neste Estatuto são pessoais e intransferíveis.
Art. 19. São deveres dos associados:

I - Observar Estatuto, regulamentos, regimentos, deliberações e resoluções dos órgãos do IGPR;
II - Realizar aportes financeiros, quando devidamente aprovados pela Assembleia Geral;
III - Comprovar no ato de associar-se possuir formação e qualificação técnica mínima no ensino médio completo,
sendo desejável graduação em nível superior em alguma das áreas fins de atuação do IGPR para compor o quadro de
associados;
IV - Apresentar sempre que solicitado pelo presidente do conselho de administração comprovadamente os requisitos
no item anterior.
Art. 20. O associado será excluído mediante denúncia expressa, realizada por qualquer associado, dirigida ao
Conselho de Administração, que decidirá, de forma fundamentada, por maioria de votos de seus membros.
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§ 1º Da decisão do Conselho de Administração caberá recurso, a ser interposto no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
contados da data da notificação, o qual será apreciado pela Assembleia Geral, especialmente convocada para este
fim.
§ 2º É dever do Conselho de Administração, por meio do seu presidente, garantir os direitos ao contraditório e à
ampla defesa para cumprimento do disposto no caput deste artigo.

Art. 21. A qualquer tempo o associado poderá requerer seu desligamento do quadro associativo da entidade, mediante
solicitação expressa dirigida ao Conselho de Administração, independentemente de fundamentação.
Art. 22. O JGPR não distribuirá, entre seus associados, conselheiros, diretores, empregados ou doadores, bens ou
parcelas do patrimônio líquido em qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de
associado ou membro da entidade, inclusive eventuais excedentes financeiros, brutos ou líquidos, dividendos,
bonificações, auferidos mediante o exercício de suas atividades, sob nenhuma forma ou pretexto, nos termos do artigo
13, caput e parágrafo único, deste Estatuto.
§ 1º Os associados não serão reembolsados das contribuições que realizarem.
§ 2° A prestação de serviços profissionais pelos associados deverá ser objeto de descrição nas contas anuais do IGPR,
e estar em consonância com o plano de cargos e salários, nos termos do artigo 9° deste Estatuto.

CAPÍTULO IV
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Art. 23. A estrutura organizacional do IGPR terá a seguinte composição:
1 - Conselho de Administração: Com o objetivo de assessorar os associados e funcionários do IGPR na consecução
de seus objetivos estatutários, e elaboração, condução e implementação de suas ações, campanhas e projetos;

II - Assembleia Geral: Órgão deliberativo da Associação constituída pelos associados do IGPR;
III - Diretoria: Órgão executivo do IGPR;

rv - Conselho Fiscal: Órgão de fiscalização dos atos dos administradores, com a verificação do cumprimento de
seus deveres legais e estatutários.
Seção I
Do Conselho de Administração
Art. 24. O Conselho de Administração será constituído por no mínimo 5 (cinco) membros, garantindo, para fins de
qualificação, o cumprimento das legislações locais e o atendimento dos seguintes critérios mínimos:

I - Composição I:

a) 34% (trinta e quatro por cento) de membros natos representantes dos poderes públicos;
b) 23% (vinte e três por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil;
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c) 10% (dez por cento), no caso de associação civil, de membros eleitos ou indicados dentre os membros ou
associados;
d) 23% (vinte e três por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do Conselho, dentre membros da

comunidade, de cidadãos de notória capacidade profissional, conhecimento e reconhecida idoneidade moral;
e) 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos nos termos deste Estatuto.
II - Composição II:
a) 20% (vinte por cento) de representantes do poder público;
b) 10% (dez por cento) de membros indicados pelas entidades representativas da sociedade civil;

c) 40% (quarenta por cento) de membros indicados ou eleitos nos termos deste Estatuto;
d) 20% (vinte por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do Conselho, de cidadãos de notória capacidade
profissional, conhecimento e reconhecida idoneidade moral;

...
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e) 10% (dez por cento) de membros eleitos pelos empregados do IGPR.

III - composição III:
a) 55% (cinquenta e cinco por cento) de membros eleitos ou indicados pelos associados;
b) 35% (trinta e cinco por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do Conselho de Administração, de
cidadãos de notória capacidade profissional, conhecimento e reconhecida idoneidade moral;

c) 10% (dez por cento) de membros eleitos pelos empregados do IGPR.
IV - composição IV:

a) 3 (três) membros representantes do poder público, que serão, por ocasião, da celebração de contrato de gestão com
a administração, nomeados pelo chefe do poder executivo ou, por delegação deste, pelo titular do órgão ou entidade
correspondente à atividade fomentada;
b) 20% a 30% (vinte por cento a trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil;

c) até 10% (dez por cento) no caso de associação civil, de membros eleitos de ou indicados pelos associados;
d) 10% a 30% (dez por cento a trinta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do Conselho de
Administração, de cidadãos de notória capacidade profissional, conhecimento e reconhecida idoneidade moral;
e) 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida por este Estatuto.
V -composição V:

a) 20% (vinte por cento) a 40% (quarenta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, na forma
definida pelo estatuto da entidade;

INSTITUTO OE GESTÃO POR RESULTADOS
CNPJ: 20.288.745/0001-05
Avenida Goiás, 625, salas 902 e 903, Ed ifício Governador Magalhães, Cent ro - Goiânia I GO

www.lgpr.org.br I contato@lgpr.org.br
(62) 3954-4725

..eo

.:l'::

,,,,r..... I G p R
@
~

1NSTITUT_9

OEGESTAO
POR RESULTADOS

b) 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do Conselho, dentre
pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral, conforme definido pelo estatuto;

e) até 10% (dez por cento) de membros eleitos dentre os membros ou os associados, no caso de associação civil ;
d) até 10% (dez por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil; e) até 10% (dez por
cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto.

Art. 25. Compete ao Conselho de Administração:
I - Fixar o âmbito de atuação do IGPR, para consecução do seu objeto;
II - Aprovar a proposta de contrato de gestão, termos de cooperação, termos de parceria e demais instrumentos
congêneres;

III - Aprovar a proposta de orçamento do IGPR e o programa de investimentos;
IV - Fixar a remuneração dos membros da diretoria, em valores compatíveis com os de mercado, respeitando os
limites estabelecidos pelas legislações locais onde atua;
V - Aprovar normas complementares deste Estatuto;
VI - Aprovar por maioria, no mínimo, de 2/3 (dois terços) de seus membros, o regulamento próprio contendo os
procedimentos que deve adotar para a contratação de obras, serviços, compras, alienações e admissão de pessoal,
bem como o plano de cargos, benefícios e remuneração dos empregados da entidade, que não poderá ultrapassar o
limite de 90% (noventa por cento) da maior remuneração paga aos membros da diretoria;
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VII - Aprovar e encaminhar, ao órgão supervisor da execução do contrato de gestão, os relatórios gerenciais e de
atividades do IGPR, elaborados pela diretoria;
VIII - Fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas;
IX - Aprovar os demonstrativos financeiros e contábeis e as contas anuais do IGPR, com o auxílio de auditoria
externa e independente;
X - Apreciar e aprovar o Balanço Anual e demais relatórios financeiros do exercício anterior, o Orçamento e o Plano
Anual de Trabalho para o novo exercício;

XI - Conduzir, por meio de seu presidente, a contratação de profissional para o cargo de presidente executivo, na
forma do artigo 30, § 2°, deste Estatuto;
XII - Eleger, por maioria simples, o presidente do Conselho que coordenará os trabalhos;
XIII - Deliberar sobre a fusão, incorporação e a extinção da entidade por maioria, no mínimo, de dois terços de seus
membros;
XIV - Deliberar e aprovar o Programa de Integridade e Compliance, nos termos do artigo 1 1 deste Estatuto;
XV - Deliberar e aprovar o Regimento lotemo, nos termos do artigo 9° deste Estatuto;

XVI - Deliberar e aprovar o Programa de Educação Continuada, nos termos do artigo 12 deste Estatuto;
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XVII-Deliberar e aprovar a exclusão de membros dos conselhos de administração e fiscal e do quadro de associados ;
XVIII - Designar e dispensar os membros da diretoria.
Parágrafo único: O regulamento próprio de que trata o inciso VI, vedará a organização social de manter
relacionamento comercial ou profissional com entidades privadas cujos dirigentes, diretores, sócios, gerentes
colaboradores e/ou equivalentes sejam agentes públicos de poder, órgão ou entidade da administração pública
estadual, bem assim com cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo, adotivo ou afim, em linha reta ou colateral,
até o 3º grau, de dirigentes e/ou equivalentes da organização social os quais detenham poder decisório.
Art. 26. O Conselho de Administração deve se reunir ordinariamente mensalmente, e extraordinariamente a qualquer
tempo, por convocação do presidente do Conselho de Administração, do presidente executivo do IGPR ou da maioria
de seus membros.

§ 1º A convocação para reunião será feita com 2 dias de antecedência por meio de edital fixado na sede ou
comunicação enviada a cada membro do Conselho, com a comprovação de recebimento, podendo ser substituída por
e-mail no qual o membro acuse o recebimento da convocação.
§ 2º As reuniões do Conselho de Administração serão instaladas:

I - Em primeira convocação, com a presença de no mínimo metade de seus membros;
II - Em segunda convocação, caso não haja quórum suficiente para instalação, com qualquer número, respeitando o
prazo de quinze minutos entre a primeira e a segunda convocação.
§ 3º As deliberações, pareceres e aprovações do Conselho de Administração serão:
I - Por maioria simples, cabendo ao seu Presidente o voto de qualidade;
II - Por quórum qualificado, respeitando o mínimo de 2/3 (dois terços) de seus membros quando tratar de
regulamento próprio contendo os procedimentos que deverão ser adotados para:

a) a contratação de obras, serviços, compras e alienações;
b) plano de cargos, benefícios e remuneração dos empregados do IGPR.

§ 4º Para deliberação e aprovação do plano de cargos, benefícios e remuneração dos empregados do IGPR, o
Conselho de Administração deverá observar o teto de 90% (noventa por cento) da maior remuneração paga à
diretoria.
§ 5º O presidente executivo do IGPR poderá participar das reuniões do Conselho de Administração, com direito a
manifestação e sem direito a voto.
§ 6º Aos membros do Conselho de Administração é vedada a percepção de qualquer espécie de remuneração pelos
serviços que, nesta condição, prestarem ao IGPR, ressalvada a ajuda de custo, de caráter indenizatório, por reunião
da qual participarem.
§ 7º É permitida apenas uma recondução para o mandato subsequente para os membros do Conselho de
Administração.
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§ 8º Os membros do Conselho de Administração eleitos ou indicados para integrar a diretoria do IGPR devem
apresentar renúncia expressa ao Conselho de Administração.
§ 9° É vedada a participação, no Conselho de Administração e na diretoria do IGPR, de cônjuges, companheiros ou
parentes, consanguíneos ou por afinidade, até o 3° (terceiro) grau, do Governador, Vice-Governador, dos Secretários
de Estado, Presidentes de autarquia ou fundação, Senadores, Deputados federais, Deputados estaduais, membros do
Judiciário, Ministério Público, Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios e, ainda, dos integrantes do quadro
de direção de quaisquer outros órgãos da Administração direta e indireta, nesta compreendidas as empresas estatais
dos entes com os quais o IGPR firme contrato de gestão, e do próprio corpo diretivo da organização.
§ 10. O mandato dos membros do Conselho de Administração será de 4 (quatro) anos, sendo que o primeiro mandato
de metade dos membros eleitos ou indicados deve ser de 2 (dois) anos.
§ 11. Onde a legislação local exigir, os membros do Conselho de Administração e a diretoria do IGPR, estatutários
ou não, não poderão participar da estrutura de outra entidade qualificada como organização social, exceção feita
apenas aos representantes do Poder Público, que, nessa condição, integrarem o Conselho de Administração, nos
termos do artigo 24 deste Estatuto.

Seção II ·
Da Assembleia Geral
Art. 27. Compete privativamente à Assembleia Geral:

I - Eleger os associados que integrarão os Conselhos de Administração e Fiscal;
II -Alterar o estatuto do IGPR.

....,::

Parágrafo único. Para as deliberações a que se referem os incisos I e II deste artigo, é necessária a convocação da
Assembleia Geral especificamente para cada finalidade, nos termos do artigo 28 deste Estatuto.

-.....

Art. 28. A Assembleia Geral será convocada pelo presidente executivo do IGPR ou por pelo menos 1/5 (um quinto)
dos associados, se reunindo extraordinariamente sempre que necessário, e ordinariamente 1 (uma) vez por ano, para
cientificação da prestação de contas anual do IGPR.

oi:
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§ 1º A convocação da Assembleia Geral Ordinária será realizada com 15 (quinze) dias de antecedência por meio de
edital fixado na sede ou comunicação enviada a cada associado, com a comprovação de recebimento, podendo ser
substituída por e-mail no qual o associado acuse o recebimento da convocação.
§ 2º A convocação da Assembleia Geral Extraordinária será realizada com 2 dias de antecedência por meio de edital

fixado na sede ou comunicação enviada a cada associado, com a comprovação de recebimento, podendo ser
substituída por e-mail no qual o membro acuse o recebimento da convocação.
§ 3º A Assembleia Geral será instalada:
1 - Em primeira convocação, com a presença de 50% (cinquenta por cento) dos associados, cuja fração será
arredondada para o número inteiro imediatamente superior;

II - Em segunda convocação, caso não haja quórum suficiente para instalação, com qualquer número, respeitando o
prazo de trinta minutos entre a primeira e a segunda convocação.
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§ 4° A Assembleia Geral será presidida pelo Presidente do IGPR e na sua falta ou impedimento, por qualquer um dos
associados presente.
§ 5º Terão direito ao voto, na Assembleia Geral, todos os associados do IGPR.
§ 6° O associado presente à Assembleia Geral deverá se identificar e assinar lista de presença, sendo permitida a
representação por procurador especialmente constituído para esse fim .
§ 7º Não é permitido a um mesmo procurador representar mais de um associado.

§ 8° As deliberações, pareceres e aprovações da Assembleia Geral serão:

I - Por maioria simples de votos;
II - Por maioria absoluta de votos, quando tratar de alterações estatutárias e destituição de administradores e diretores
do IGPR.

§ 9º Caberá ao presidente da Assembleia Geral decidir por voto de qualidade casos de empate.

Seção III
Da Diretoria
Art. 29. A diretoria do IGPR será composta por:
1 - Presidente Executivo;

II - Superintendente de Planejamento;

.....
e
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III - Superintendente de Operações;
IV - Superinteqdente Administrativo-financeiro;

V - Superintendente de Integridade e Compliance.
Art. 30. A administração do IGPR caberá ao presidente executivo, o qual representará judicial, extrajudicialmente,
ativa e passivamente.
§ 1º O presidente executivo do IGPR poderá nomear procuradores, com poderes específicos e prazo determinado, o
qual nunca poderá ultrapassar o período de gestão do presidente executivo que outorgou a procuração.
§ 2º O presidente executivo será profissional contratado pelo IGPR, não podendo ocupar atribuições idênticas em
associações, agências, grupos, e outras entidades congêneres, percebendo remuneração mensal a ser fixada pelo
Conselho de Administração, respeitando o plano de cargos e salários e os valores praticados pelo mercado.

§ 3º São atribuições do presidente executivo:

I - Coordenar e dirigir as atividades gerais do IGPR;
II - Celebrar convênios, firmar contratos e ajustes congêneres, e realizar a filiação do IGPR à instituições ou
organizações;
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III - Representar o IGPR em eventos, campanhas, reuniões, e demais atividades relacionadas ao objeto social;
IV - Encaminhar anualmente aos associados e ao Conselho de Administração, relatórios de atividades e
demonstrativos contábeis das despesas administrativas e de projetos, os pareceres de Auditores Independentes e do
Conselho Fiscal sobre os balancetes e balanço anual;
V - Contratar, nomear, licenciar, suspender e demitir funcionários administrativos e técnicos do IGPR;
VI - Elaborar e submeter ao Conselho de Administração o Orçamento e Plano de Trabalho Anuais;

VII - Propor à Assembleia Geral reformas ou alterações do Estatuto;
VIII - Propor ao Conselho de Administração a fusão, incorporação e extinção do IGPR, observando as disposições
deste Estatuto;
IX - Adquirir, alienar ou gravar os bens imóveis do IGPR, mediante autorização expressa do Conselho de
Administração;
X - Elaborar o Regimento Interno e o Organograma Funcional do IGPR, e submeter à apreciação e aprovação do
Conselho de Administração;

XI - Exercer outras atribuições inerentes ao cargo que não estão expressamente previstas neste Estatuto.
Art. 31. Os ocupantes das diretorias são nomeados e destituídos pelo Conselho de Administração.
Art. 32. São atribuições de cada superintendência:

...."

~
.....

-...

!;:;

I - Superintendência de planejamento: desenvolver, implementar e manter, planejamento estratégico para todos
os níveis de gestão do IGPR, apresentando os planos de ação de médio e longo prazo, garantindo o monitoramento
de todos os índices e indicadores internos e externos e atividades delegadas pelo presidente executivo nos limites
deste Estatuto;
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li - Superintendência de operações: promover os atos necessários para cumprir, em nível tático, os compromissos
e obrigações assumidas em parcerias, contratos e outros instrumentos congêneres, que o IGPR firmar com entes
públicos ou privados, e atividades delegadas pelo presidente executivo nos limites deste Estatuto;
III - Superintendência administrativo-financeira: gerenciar os departamentos contábeis e financeiros,
desenvolvendo normas internas, processos e procedimentos de finanças . Supervisionar toda parte das funções de
suporte administrativo e financeiro. Planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades financeiras do IGPR, fi xar
políticas de ação, acompanhando seu desenvolvimento, para assegurar o cumprimento dos objetivos e metas
estabelecidos. Realizar o gerenciamento completo da área administrativa e financeira do IGPR, contemplando as
atividades de planejamento financeiro, contas a pagar e conta a receber, cobrança, gestão do patrimônio do IGPR,
gestão de compras, de recursos humanos, atividades de tecnologia da informação, orçamentária e custos, de Iicitações
e gestão contratos. Coordenar as atividades da tesouraria e da controladoria, planejar, analisar e acompanhar as
execuções orçamentárias, de custo e estudos econômico-financeiros, realizar análise e apuração de impostos,
acompanhar rotinas fi scais, contábil, obrigações trabalhistas e previdenciárias, manter relacionamento com bancos e
execução das operações financeiras e atividades delegadas pelo Presidente Executivo nos limites deste Estatuto;
IV - Superintendência de integridade e compliance: desenvolver e implementar o Programa de Integridade e
Compliance, para garantir a adesão do IGPR aos padrões legais e políticas internas, aplicando os regulamentos em
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todos os aspectos e níveis dos recursos processuais e humanos do IGPR e atividades delegadas pelo presidente
executivo nos limites deste Estatuto.

Art. 33. É permitida a cumulação de atribuições por cargos da diretoria, desde que:
I - Proposta pelo presidente executivo, seja aprovada pelo Conselho de Administração;
II - Haja disponibilidade financeira, respeitando o teto salarial praticado pelo IGPR em seu plano de cargos e salários.

Parágrafo único. A disponibilidade financeira de que trata o inciso II deste artigo não será requisito quando a
cumulação de atribuições não gerar incremento salarial.
Art. 34. Os membros da diretoria podem delegar suas funções, desde que o façam com poderes expressos e por prazo
determinado.
Art. 35. Em caso de impedimento, suspeição ou vacância do cargo de presidente executivo, serão submetidos ao
Conselho de Administração os nomes dos ocupantes dos cargos de superintendência que, deliberará e aprovará,
dentre os nomes apresentados, a indicação do presidente executivo interino.
§ 1º O presidente executivo interino pode desempenhar a função por um prazo máximo de 90 dias, sendo facultada
a cumulação de atribuições durante este período, nos termos do artigo 34 deste Estatuto.
§ 2º Caberá ao conselho de administração a contratação definitiva do presidente executivo, nos termos do artigo 30,
§ 2°, deste Estatuto.
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Art. 36. É vedado a qualquer membro da diretoria ou a qualquer associado praticar atos de liberalidade às custas do
IGPR.

Seção IV
Do Conselho Fiscal
Art. 37. O Conselho Fiscal será composto por:
I - 3 (três) membros efetivos;
II - 3 (três) membros suplentes.

Parágrafo único. O mandato de cada conselheiro fiscal será de 3 (três) anos, sendo permitida a recondução, por uma
única vez, de 1/3 (um terço) de seus componentes.
Art. 38. Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos dentre os associados do IGPR pela Assembleia Geral.
Parágrafo único. As funções de conselheiro fiscal são incompatíveis com aquelas desempenhadas pelo conselheiro
de administração ou da diretoria, não sendo, em qualquer hipótese, facultada a cumulação.
Art. 39. Compete ao Conselho Fiscal:
I - Examinar os balancetes da entidade;

INSTITUTO OE GESTÃO POR RESULTADOS
CNPJ: 20.288.745/0001 -0S

Avenida Goiás, 625, salas 902 e 903, Edi f ício Governad or Magalhães, Centro - Goiânia I GO

.

,r:.. IG p R
®
~

INSTITUT_9
DEGESTAO
POR RESULTADOS

II - Emitir parecer formal sobre os relatórios e demonstrações contábil-financeiras do IGPR, oferecendo as ressalvas
que julgar necessárias;

III - Comparecer, quando convocado pelo Conselho de Administração, nos termos do artigo 25 deste Estatuto, para
prestar esclarecimentos sobre pareceres emitidos.
Art. 40. Os membros do Conselho Fiscal elegerão, por maioria simples, o seu presidente, que coordenará os trabalhos
deste Conselho.
Art. 41. O Conselho Fiscal deliberará por maioria simples, cabendo ao seu presidente o voto de qualidade.

CAPÍTULO V
DO PATRIMÔNIO E RECURSOS FINANCEIROS
Art. 42. O patrimônio do IGPR será constituído pelos bens e direitos a ele pertencentes.

§ 1° Para fins deste Estatuto, entende-se por bens e direitos aqueles auferidos com recursos próprios ou por doações
de pessoas físicas e/ou jurídicas, de direito público ou privado, nacionais e estrangeiras.
§ 2° O IGPR não distribuirá qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas receitas a título de lucro ou participação
dos resultados sociais, de acordo com o artigo 13, parágrafo único, deste Estatuto.
§ 3° No caso de dissolução ou extinção do IGPR, deverá ser observado o seguinte:
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1 - Incorporação integral do patrimônio, dos legados ou das doações que lhe forem destinados, por outra entidade
congênere;

II - Exclusivamente, quanto aos recursos advindos de contratos de gestão firmados com o poder público, os
excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, integrarão nos casos de extinção ou desqualificação, o
patrimônio de outra organização social qualificada no âmbito de mesma unidade da federação, ou conforme
preconizado em legislação local;

III - Para os casos não previstos neste estatuto e não estabelecidos por contrato firmado pelo IGPR ou por legislação
local , será produzido parecer pelo presidente executivo para deliberação do Conselho de Administração.
Art. 43. São considerados nulos e inoperantes os atos de quaisquer dos componentes da diretoria que envolverem o
IGPR em negócios estranhos ao seu objeto social, incluindo, mas não se limitando a qualquer operação de crédito,
tais como fianças, avais, endossos, operações de leasing, entre outros, sob pena de multa no valor de I O( dez) salários
mínimos vigentes à época, além das perdas e danos que causar ao IGPR.
Parágrafo único. A multa e as perdas e danos descritas neste artigo, quando recolhidas pelo IGPR, serão
administradas nos termos do artigo 13, parágrafo único, deste Estatuto.
Art. 44. Os recursos financeiros para a manutenção do IGPR provêm de:

I - Contribuição dos associados;
II - Doações, legados e outros auxílios proporcionados por pessoas físicas e jurídicas;
III - Subvenções recebidas;
INSTITUTO OE GESTÃO POR RESULTADOS
CNPJ : 20.288.745/0001-05

Avenida Goiás, 625, salas 902 e 903, Edi f ício Governador Magalhães, Centro· Goiânia I GO
www.lgpr.org.br I contato@lgpr.org.br
(62) 3954-4725

r-:,

,:,...
,=,

:X
,:,...

=
......

,.r:...
~ IG p R
@

INSTITUTS,
OEGESTAO
POR RESULTA DOS

IV - Renda sobre bens, prestação de serviços, convênios, contratos de gestão e aplicações financeiras;
V - Renda oriunda de promoções ou participações em eventos institucionais realizados por outras pessoas físicas ou
jurídicas;

VI - Subvenções oriundas do poder público;
VII - Outros recursos que porventura lhe sejam destinados.

CAPÍTULO VI
DO REGIME FINANCEIRO E PRESTAÇÃO DE CONTAS
Art. 45. O exercício financeiro do IGPR encerrar-se-á no dia 31 de dezembro de cada ano.
Art. 46. As demonstrações contábeis anuais serão encaminhadas, dentro dos primeiros sessenta dias do ano seguinte,
ao Conselho de Administração, para análise e aprovação.
Parágrafo único. O prazo fixado no caput deste artigo poderá ser modificado caso disposto de modo di stinto em
legislação local.
Art. 47. O IGPR observará as seguintes normas para prestação de contas:

I - Os princípios fundamentais de contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade;
II - A publicidade, por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercício social e fiscal , do relatório de atividades
e das demonstrações financeiras da entidade, incluindo as certidões negativas de débitos junto ao INSS e ao FGTS,
colocando-as à disposição para o exame de qualquer cidadão;
III - A realização de auditoria, inclusive por auditores externos independentes, que verse sobre a aplicação dos
eventuais recursos objeto de contrato de gestão celebrado com o poder público;

IV - A prestação de contas de todos os recursos e bens de origem pública recebidos será realizada, conforme
determina o artigo 70, parágrafo único, da Constituição Federal.
V - Avaliação externa por entidade acreditadora, certificadora ou de auditoria, para comprovação de boas práticas
de gestão e transparência das organizações sociais.
Art. 48. O IGPR publicará anualmente em Diário Oficial do Estado e ou Município onde detiver contrato de gestão
firmado, 30 (trinta) dias após o encerramento do ano social e fiscal , o resultado financeiro e o relatório de execução
de ações desenvolvidas em conjunto com o poder público, em decorrência de ajustes firmados com esse.
Art. 49. O IGPR publicará, ainda, onde a legislação local exigir, relatórios de acordo com o prazo estipulado,
informando o resultado financeiro e o mapa da execução de ações desenvolvidas em conjunto com o poder público,
em decorrência de ajustes firmados com esse.

CAPÍTULO VII
DA DISSOLUÇÃO
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Art. 50. A dissolução do IGPR se dará:
I - Por decisão do Conselho de Administração, quando todas as atividades do IGPR se tomarem de impossível
execução;
II - Por determinação legal;
III - Por decisão judicial transitada em julgado;

IV - Por solicitação da Assembleia Geral, convocada exclusivamente para este fim, com quórum qualificado,
encaminhada ao Conselho de Administração que deliberará sobre o pedido.
;,:::i

CAPÍTULO VIII
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

~

Art. 51. Para cumprimento do disposto no Contrato de Gestão 098/2018, firmado com o Estado de Goiás, o Conselho
de Administração do IGPR está composto nos termos do artigo 23, III, deste Estatuto.

,::

Art. 52. Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho de Administração.
Art. 53. Fica revogado o Estatuto consolidado em 17 de março de 2021 , registrado em 1O de maio de 2021 , sob o
protocolo nº 1713704.
Art. 54. Este Estatuto entra em vigor em 23 de junho de 2021 .

Goiânia (GO), 23 de junho de 2021.

Talita Martins An rade de Melo
Presidente Executiva
Instituto de Gestão por Resultados - [GPR
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