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PRINCIPAIS ALTERAÇÕES:

1. Mudança do endereço fiscal (necessária);

2. Ampliação da finalidade do IRELGOV, preparando o instituto para outras modalidades de prestação de serviços 
aos associados, e incluindo cobertura para publicação e comercialização de livros, e outras publicações 
próprias.

3. Ampliar a possibilidade de presidência da mesa em nas assembleias e de assinantes dos editais e ATAS;

4. Inclusão de artigos específicos para eleição do Conselho Fiscal;

5. Inclusão de parágrafo que trata da substituição, no caso de vacância de 1 a 3 conselheiros do Conselho 
Deliberativo;

6. Incluir a Diretoria Executiva Adjunta no estatuto e lhe atribuir poderes.

7. Detalhar especificações e vigência do mandato do Conselho Fiscal, que passa a ser coincidente com o mandato 
do Conselho Deliberativo;

8. Ampliação do escopo de receitas, preparando o IRELGOV para o recebimento de outras receitas para 
aumentar sua sustentabilidade financeira;

9. Renumeração do Estatuto, devido inclusão de novos artigos e parágrafos;

10. Inclusão da palavra associada toda vez que a palavra associado for citada.
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ESTATUTO SOCIAL – Junho 2020 ESTATUTO SOCIAL – Março 2021 JUSTIFICATIVA

CAPÍTULO I CAPÍTULO I

ARTIGO 1º. O INSTITUTO DE RELAÇÕES 
GOVERNAMENTAIS - IRelGov, a seguir 
simplesmente denominado IRelGov, é uma 
associação, regido por este Estatuto Social 
e pela legislação vigente

ARTIGO 1º. O INSTITUTO DE RELAÇÕES 
GOVERNAMENTAIS - IRelGov, a seguir 
simplesmente denominado IRelGov, é uma 
associação, regidoa por este Estatuto Social 
e pela legislação vigente

ARTIGO 2º. O IRelGov tem sede e foro 
jurídico na Rua Gomes de Carvalho, 1.356, 
2º andar, conjunto 22, Vila Olímpia, São 
Paulo/SP, CEP 04.547-005.

ARTIGO 2º. O IRelGov tem sede e foro 
jurídico na Rua Funchal, 203, Cj. 111, Vila 
Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04.551-904 .

Alteração em documento do 
endereço fiscal, ocorrida após a 
última alteração de estatuto, 
em decorrência do fechamento 
do coworking na Gomes de 
Carvalho.

(Segue no próximo slide)
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ESTATUTO SOCIAL – Junho 2020 ESTATUTO SOCIAL – Março 2021 JUSTIFICATIVA

CAPÍTULO I CAPÍTULO I

ARTIGO 3º. O IRelGov tem por finalidade:

I. promover pesquisas, estudos, educação, 
debates e propostas para a valorização do 
profissional de relações governamentais, 
por meio de:

a) treinamentos;

b) cursos;

c) palestras;

d) workshops;

e) seminários;

f) qualquer tipo de evento não 
especificado, seja presencial ou não

ARTIGO 3º. O IRelGov tem por finalidade:

I. promover pesquisas, estudos, educação, 
debates e propostas para a valorização do 
profissional de relações institucionais e 
governamentais, por meio de:

a) treinamentos e cursos de capacitação; 

b) webinares, palestras, workshops, 
seminários e congressos;

c) missões nacionais e internacionais;

d) assessoria, consultoria e projetos especiais;

e) qualquer tipo de evento não especificado, 
seja presencial ou não;

Adequar o nome atividade à 
definição na CBO.

Ampliação da finalidade 
IRELGOV, preparando o 
instituto para outras 
modalidades de prestação 
de serviços aos associados;

(Segue no próximo slide)
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ESTATUTO SOCIAL – Junho 2020 ESTATUTO SOCIAL – Março 2021 JUSTIFICATIVA

CAPÍTULO I CAPÍTULO I

ARTIGO 3º. O IRelGov tem por 
finalidade:
[...]

II. representar os associados 
perante organizações nacionais [...]

III. promover melhores práticas [...]

ARTIGO 3º. O IRelGov tem por finalidade:
[...]

II. promover a divulgação de pesquisas, estudos, 
artigos, matérias, entrevistas e propostas para a 
valorização do profissional de relações institucionais 
e governamentais, por meio:

a) de autoria, coautoria, organização, edição, 
publicação e comercialização de livros, guias, 
manuais e periódicos, por meio impresso e/ou 
meio eletrônico; e 

b) selo editorial próprio.

III. representar os associados perante organizações 
nacionais [...]

IV. promover melhores práticas [...]

Ampliação das finalidades, 
para cobertura de publicação 
e comercialização de livros e 
outras publicações próprias.

(Segue no próximo slide)
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CAPÍTULO IV - ÓRGÃOS DO IRELGOV

Seção I - Assembleia Geral

CAPÍTULO IV - ÓRGÃOS DO IRELGOV

Seção I - Assembleia Geral

ARTIGO 17. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO. As Assembleias 
Gerais serão convocadas pelo presidente 
do Conselho Deliberativo, ou pela 
maioria do Conselho Deliberativo ou, 
por, no mínimo, 1/5 (um quinto) dos 
Associados. [...]

PARÁGRAFO PRIMEIRO. As Assembleias 
Gerais serão convocadas pelo Presidente  ou  
pelo Vice-Presidente do Conselho 
Deliberativo, ou pela maioria do Conselho 
Deliberativo ou, por, no mínimo, 1/5 (um 
quinto) dos Associados. [...]

Ampliar a possibilidade de 
assinaturas no Edital de convocação 
de assembleias.

PARÁGRAFO SEGUNDO. As Assembleias 
Gerais serão presididas pelo Presidente 
do Conselho Deliberativo ou, na sua 
ausência, por um Associado escolhido na 
Assembleia. Os membros da Diretoria 
poderão comparecer à Assembleia e, 
apesar de não votarem as matérias 
submetidas à deliberação, poderão 
participar das discussões.

PARÁGRAFO SEGUNDO. As Assembleias 

Gerais serão presididas pelo Presidente ou 

pelo Vice-Presidente do Conselho Deliberativo 

ou, na sua ausência de ambos, por um 

Associado escolhido na Assembleia. Os 

membros da Diretoria poderão comparecer à 

Assembleia e, apesar de não votarem as 

matérias submetidas à deliberação, poderão 

participar das discussões.

Ampliar a possibilidade de 

presidência da mesa nas 

assembleias e, assinaturas nas ATAS.

Os membros da Diretoria são 

associados e têm o direito ao voto.

(Segue no próximo slide)
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ESTATUTO SOCIAL – Junho 2020 ESTATUTO SOCIAL – Março 2021 JUSTIFICATIVA

CAPÍTULO IV - ÓRGÃOS DO IRELGOV

Seção I - Assembleia Geral

CAPÍTULO IV - ÓRGÃOS DO IRELGOV

Seção I - Assembleia Geral

ARTIGO 18. Depende de prévia e 
expressa aprovação da Assembleia Geral: 

I. eleger e destituir os membros do 
Conselho Deliberativo, nos termos do 
Artigo 33 deste Estatuto, exceto se deixar 
de ser Associado (§3º do Artigo 14);

ARTIGO 18. Depende de prévia e expressa 
aprovação da Assembleia Geral: 

I. eleger e destituir os membros do Conselho 
Deliberativo, nos termos do Artigo 35 deste 
Estatuto, exceto se deixar de ser Associado 
(§3º do Artigo 14);

Alteração da menção de Artigo, 
devido renumeração após inclusão 
de 2 novos artigos.

Alterações no Estatuto Social
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Subseção II - Das Eleições Subseção II - Das Eleições

ARTIGO 23. Havendo mais de um 
interessado nos cargos de Conselheiros, 
esses deverão organizar-se em “chapas” 
contendo os nomes dos 10 (dez) membros 
titulares.

ARTIGO 23. Havendo mais de um 
interessado nos cargos de Conselheiros do 
Conselho Deliberativo  esses deverão 
organizar-se em “chapas” contendo os 
nomes dos 10 (dez) membros titulares.

Incluir o processo de eleição do 
Conselho Fiscal, na subseção II –
Eleições, criando artigos específicos 
para cada conselho (hoje não há texto 

sobre a eleição do Conselho Fiscal)

PARÁGRAFO PRIMEIRO. As chapas serão 
organizadas da seguinte forma: um 
Presidente, um Vice-Presidente e 8 (oito) 
conselheiros

PARÁGRAFO PRIMEIRO. As chapas 
concorrentes ao Conselho Deliberativo 
serão organizadas da seguinte forma: um 
Presidente, um Vice-Presidente e 8 (oito) 
conselheiros.

Incluir o processo de eleição do 
Conselho Fiscal, na subseção II –
Eleições, criando artigos específicos 
para cada conselho (hoje não há texto 

sobre a eleição do Conselho Fiscal)

[...] [...]

(Segue no próximo slide)
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ESTATUTO SOCIAL – Junho 2020 ESTATUTO SOCIAL – Março 2021 JUSTIFICATIVA

Subseção II - Das Eleições Subseção II - Das Eleições

ARTIGO 25. Os membros do Conselho Fiscal serão 
eleitos em Assembleia Geral pelo período de 2 
(dois) anos, coincidentes com o mandato do 
Conselho Deliberativo, 

PARÁGRAFO ÚNICO: No caso da eleição ocorrer 
posteriormente à eleição do Conselho 
Deliberativo, seu mandato poderá ser prorrogado 
até a posse do Conselho Fiscal sucessor.

Inclusão de artigos específicos para
cada conselho (hoje não há texto sobre

a eleição do Conselho Fiscal)

ARTIGO 26. Havendo mais de um interessado nos 
cargos de Conselheiros do Conselho Fiscal, estes 
deverão organizar-se em “chapas” contendo os 
nomes dos 6 (seis) membros.

do Conselho Fiscal)

PARÁGRAFO PRIMEIRO. As chapas para concorrer 
ao Conselho Fiscal serão organizadas da seguinte 
forma: 3 (três) membros titulares e 3 (três) 
membros suplentes.

(Segue no próximo slide)
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ESTATUTO SOCIAL – Junho 

2020

ESTATUTO SOCIAL – Março 2021 JUSTIFICATIVA

Subseção II - Das Eleições Subseção II - Das Eleições

PARÁGRAFO SEGUNDO. Estará impedido de concorrer 
ao cargo no Conselho Fiscal do IRelGov o nome 
indicado por Associado ou Associada que: (i) não tiver 
definitivamente aprovadas suas contas referentes ao 
exercício de cargo na Associação; (ii) não estiver quite 
com a tesouraria da Associação, até o dia da 
apresentação da chapa; ou (iii) não se encontrar no 
gozo dos direitos sociais, conferidos por este Estatuto 
Social. A participação de um mesmo nome em mais de 
uma chapa e a cumulação de cargos são vedadas.

PARÁGRAFO TERCEIRO. Em caso de empate entre as 
chapas ao Conselho Fiscal, vencerá aquela que possuir 
o candidato com mais tempo de associação.

I. Se mesmo assim persistir o empate, levar-se-á em 
consideração a chapa que tiver maior número de 
candidatos associados com mais tempo de associação.

Inclusão de artigos específicos para
cada conselho (hoje não há texto sobre

a eleição do Conselho Fiscal)

(Segue no próximo slide)
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ESTATUTO SOCIAL – Junho 2020 ESTATUTO SOCIAL – Março 2021 JUSTIFICATIVA

Subseção II - Das Eleições Subseção II - Das Eleições

ARTIGO 25. A eleição será convocada pelo 
Presidente do Conselho Deliberativo, pela 
maioria do Conselho Deliberativo ou, por, 
no mínimo, 1/5 (um quinto) dos 
Associados. 

ARTIGO 27. A eleição será convocada pelo 
Presidente  ou  pelo Vice-Presidente  do 
Conselho Deliberativo, pela maioria do 
Conselho Deliberativo ou, por, no mínimo, 
1/5 (um quinto) dos Associados.

Ampliar a possibilidade de 
presidência nas assembleias e, 
assinaturas nas ATAS.

ARTIGO 27. ...

PARÁGRAFO ÚNICO. O requerimento de 
registro de chapas, em 3 (três) vias, deverá 
ser endereçado à Comissão Eleitoral, e 
subscrito pelos candidatos. 

ARTIGO 29. ...

PARÁGRAFO ÚNICO. O requerimento de 
registro de chapas, em 3 (três) 2 (duas) vias, 
deverá ser endereçado à Comissão Eleitoral, 
e subscrito pelos candidatos. 

O Cartório não arquiva mais vias 
físicas, podemos então, reduzir para 
2 copias ou até 1, para todos os 
documentos a serem registrados (a 
contabilidade também não arquiva)

Alterações no Estatuto Social
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ESTATUTO SOCIAL –

Junho 2020

ESTATUTO SOCIAL – Março 2021 JUSTIFICATIVA

Seção III - Conselho 
Deliberativo

Seção III - Conselho Deliberativo

ARTIGO 33. 
[...]

ARTIGO 35. 
[...]
PARÁGRAFO TERCEIRO. Em caso de vacância de 1 (um) e/ou até 2 (dois) 
membro(s) titular(es) do Conselho Deliberativo, este poderá deliberar e 
aprovar em reunião novo(s) nome(s), dentre as associadas e associados, 
para compor o Conselho. O(s) novo(s) membro(s) será(ão) eleito(s) com 
mandato coincidente com o do Conselho Deliberativo;

Inclusão de 
parágrafo que trata 
da substituição, no 
caso de vacância de 
1 a 2 conselheiros.

I. Para a escolha do(s) novo(s) nome(s), deverão ser observados os critérios 
dispostos nos parágrafos segundo e quarto do art. 23 deste Estatuto, e a 
proporcionalidade prevista no parágrafo terceiro deste mesmo artigo.

II. O(s) nome(s) aprovado(s) pelo Conselho Deliberativo será(ão)  levado(s) 
para ciência dos associados e associadas por meio de publicação em 
qualquer meio idôneo, impresso ou eletrônico, ou em seu sítio, ou em suas 
redes sociais na internet, independendo de confirmação de recebimento, e 
passará(rão) a compor o Conselho como se eleito(s) fosse(em), tendo, 
inclusive, o término de seu(s) mandato(s) coincidente(s) ao dos demais 
conselheiros.

(Segue no próximo 

slide)
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ESTATUTO SOCIAL –

Junho 2020

ESTATUTO SOCIAL – Março 2021 JUSTIFICATIVA

Seção III - Conselho 
Deliberativo

Seção III - Conselho Deliberativo

ARTIGO 33. 
[...]

ARTIGO 35. 
[...]

PARÁGRAFO QUARTO. Em caso de vacância de 3 (três) membros 
titulares do Conselho Deliberativo concomitantemente, este poderá 
deliberar e aprovar em reunião novos nomes, dentre as associadas e 
associados, para compor o Conselho. Os novos membros serão eleitos 
com mandato coincidente com o do Conselho Deliberativo;

Inclusão de parágrafo 
que trata da 
substituição, no caso 
de vacância de 3 
conselheiros, 
concomitantemente

I. Para a escolha dos novos nomes, deverão ser observados os critérios 
dispostos nos parágrafos segundo e quarto do art. 23 deste Estatuto, e a 
proporcionalidade prevista no parágrafo terceiro deste mesmo artigo.

II. Os nomes aprovados pelo Conselho Deliberativo deverão ser 
submetidos à votação em Assembleia Geral, e, caso aprovados, e 
passarão a compor o Conselho como se eleitos fossem, tendo, inclusive, 
o término de seu mandato coincidente ao dos demais conselheiros.

(Segue no próximo 

slide)
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Seção III - Conselho Deliberativo Seção III - Conselho Deliberativo

ARTIGO 33. 
[...]

ARTIGO 35. 
[...]

PARÁGRAFO QUARTO. Todos os membros do 
Conselho Deliberativo deverão 
necessariamente ser Associados e estar em 
dia com as suas contribuições ao IRelGov.

PARÁGRAFO SEXTO. Todos os membros do 
Conselho Deliberativo deverão ser 
necessariamente ser Associados e estarem em 
dia com as suas contribuições ao IRelGov.

COM A INCLUSÃO DE UM 
NOVOS PARÁGRAGOS, TODO 
OS DEMAIS PARÁGRAFOS 
SERÃO RENUMERADOS.

PARÁGRAFO NONO. Considerando o §3º, 
Artigo 28, em sendo o membro do Conselho 
Deliberativo associado pessoa física e 
representante legal de pessoa jurídica, ...

I. Caso o conselheiro tenha optado por se 
candidatar como pessoa jurídica, será 
aplicada a regra prevista no §8º, do Artigo 33.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO. 
Considerando o §3º, Artigo 30, em sendo o 
membro do Conselho Deliberativo associado 
pessoa física e representante legal de pessoa 
jurídica, ...

I. Caso o conselheiro tenha optado por se 
candidatar como pessoa jurídica, será aplicada 
a regra prevista no §8º, do Artigo 35.

Alteração da menção de 
Artigo, devido renumeração 
após inclusão de 2 novos 
artigos.

(Segue no próximo slide)
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Seção III - Conselho Deliberativo Seção III - Conselho Deliberativo

ARTIGO 37. Compete privativamente ao 
Conselho Deliberativo aprovar por decisão 
por maioria de votos dos Conselheiros 
presentes, nos termos do Artigo 34, § 2º:

[...]

V. eleger o Presidente e Vice-Presidente do 
Conselho Deliberativo, exclusivamente no 
caso de vacância, conforme descrito no Artigo 
33, § 2º;

ARTIGO 37. Compete privativamente ao 
Conselho Deliberativo aprovar por decisão 
por maioria de votos dos Conselheiros 
presentes, nos termos do Artigo 36, § 2º:

[...]

V. eleger o Presidente e Vice-Presidente do 
Conselho Deliberativo, exclusivamente no 
caso de vacância, conforme descrito no 
Artigo 35, § 2º;

Alteração da menção de Artigo, 
devido renumeração após 
inclusão de 2 novos artigos.

Alterações no Estatuto Social
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Seção IV - Diretoria Seção IV - Diretoria

ARTIGO 38. A Diretoria Executiva será 
composta por associados sendo um Diretor 
Executivo e um Diretor Superintendente, 
os quais serão o Presidente e o Vice-
Presidente, respectivamente, do Conselho 
Deliberativo.

ARTIGO 40. A Diretoria Executiva será 
composta por associados sendo um Diretor 
Executivo e um Diretor Superintendente, os 
quais serão o Presidente e o Vice-Presidente, 
respectivamente, do Conselho Deliberativo e 
por um Diretor Executivo Adjunto.

Incluir a Diretoria Executiva 
Adjunta no estatuto e atribuir 
poderes.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O Diretor Executivo 
Adjunto será nomeado pelo Conselho 
Deliberativo, nos termos dos Artigos 35 e 43 
deste estatuto.

Incluir a Diretoria Executiva 
Adjunta no estatuto e atribuir 
poderes.

PARÁGRAFO ÚNICO. Os Diretores 
Executivo e Superintendente serão os 
responsáveis legais pela gestão 
administrativa e financeira do IRelGov.

I. As suas manifestações e seus atos devem ser 
pautados de acordo com as decisões do 
Conselho Deliberativo

PARÁGRAFO SEGUNDO. Os Diretores 
Executivo, Superintendente e Executivo 
Adjunto serão os responsáveis legais pela 
gestão administrativa e financeira do IRelGov.

I. As suas manifestações e seus atos devem ser 
pautados de acordo com as decisões do Conselho 
Deliberativo

(Segue no próximo slide)
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Seção IV - Diretoria Seção IV - Diretoria
ARTIGO 39. Compete às Diretorias 
Executiva e Superintendente:

I
a
XII

(TEXTO COMPLETO NO SLIDE A SEGUIR)

ARTIGO 41. Compete às Diretorias Executiva 
e Superintendente:

I
a
XII

(TEXTO COMPLETO NO SLIDE A SEGUIR)

PARÁGRAFO ÚNICO: Compete também ao
Diretor Executivo Adjunto o disposto nos 
incisos I, IV, V, VI e VII.

Incluir a Diretoria Executiva 
adjunta e atribuir poderes.

(Segue no próximo slide)
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Seção IV - Diretoria
ARTIGO 39. Compete às Diretorias Executiva e Superintendente:

I. representar o IRelGov ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, manifestando-se conforme decisão do Conselho Deliberativo;

II. superintender a administração do IRelGov;

III. elaborar e reformular as Normas de Funcionamento do IRelGov, submetendo à aprovação do Conselho Deliberativo;

IV. disponibilizar ao Conselho Fiscal balancetes mensais e balanço anual;

V. encaminhar ao Conselho Deliberativo os relatórios, balanços contábeis anuais acompanhados do respectivo parecer do Conselho 
Fiscal e dos auditores independentes;

VI. apresentar ao Conselho Deliberativo a prestação de contas do exercício anterior que deverá ser aprovada pelo Conselho Deliberativo 
até o dia 15 de abril de cada ano;

VII. apresentar ao Conselho Deliberativo a proposta orçamentária para o exercício seguinte;

VIII. propor ao Conselho Deliberativo as medidas de caráter administrativo necessárias à consecução dos seus objetivos;

IX. obter cooperação e assistência de entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, destinadas a promover o desenvolvimento 
dos programas do IRelGov;

X. propor ao Conselho Deliberativo a celebração de acordos operacionais e/ou parcerias com entidades ou órgãos públicos e/ou privados, 
visando o cumprimento do objeto social e a redução de despesas do IRelGov; e

XI. assinar contratos e convênios aprovados pelo Conselho Deliberativo;

XII. delegar poder de representação aos membros das Diretorias e dos Comitês.

Alterações no Estatuto Social
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(Segue no próximo slide)



ESTATUTO SOCIAL – Junho 2020 ESTATUTO SOCIAL – Março 2021 JUSTIFICATIVA

Seção IV - Diretoria Seção IV - Diretoria

ARTIGO 41. A prática de atos e/ou a 
assinatura de documentos que envolvam 
responsabilidade financeira para o IRelGov, 
assim como a movimentação de contas 
bancárias, somente poderão ser praticados: 
(i) pelo Diretor Executivo e/ou pelo Diretor 
Superintendente, individualmente; (ii) pelo 
Diretor Executivo Adjunto e um dos 
membros da Diretoria Executiva; (iii) por um 
procurador e um dos membros da Diretoria 
Executiva, em conjunto; ou (iv) por dois 
procuradores nomeados pela Diretoria 
Executiva, em conjunto.

ARTIGO 43. A prática de atos e/ou a 
assinatura de documentos que envolvam 
responsabilidade financeira para o IRelGov, 
assim como a movimentação de contas 
bancárias, somente poderão ser 
praticados: (i) pelo Diretor Executivo e/ou 
pelo Diretor Superintendente, 
individualmente; (ii) pelo Diretor Executivo 
Adjunto e um dos membros da Diretoria 
Executiva; (iii) por um procurador e um dos 
membros da Diretoria Executiva em 
conjunto; ou (iii) por dois procuradores 
nomeados pela Diretoria Executiva, em 
conjunto.

Incluir a Diretoria Executiva adjunta 
e atribuir poderes.

(Segue no próximo slide)
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Seção IV - Diretoria Seção IV - Diretoria

PARÁGRAFO ÚNICO. As procurações “ad 
negotia” outorgadas em nome do lRelGov
serão sempre assinadas, individualmente, pelo 
Diretor Executivo e/ou  pelo Diretor 
Superintendente, terão prazo de validade 
determinado e vedarão o substabelecimento, 
sob pena de nulidade. As procurações 
outorgadas a advogados, para representação 
do lRelGov em processos judiciais ou 
administrativos, serão sempre assinadas, 
individualmente, pelo Diretor Executivo elou 
pelo Diretor Superintendente, e poderão ter 
prazo de validade indeterminado e permitir o 
substabelecimento. 

PARÁGRAFO ÚNICO. As procurações “ad 
negotia” outorgadas em nome do lRelGov
serão sempre assinadas, individualmente, pelo 
Diretor Executivo, pelo Diretor 
Superintendente e/ou pelo Diretor Executivo 
Adjunto e um dos membros da Diretoria 
Executiva, terão prazo de validade 
determinado e vedarão o substabelecimento, 
sob pena de nulidade. As procurações 
outorgadas a advogados, para representação 
do lRelGov em processos judiciais ou 
administrativos, serão sempre assinadas, 
individualmente, pelo Diretor Executivo elou 
pelo Diretor Superintendente, e/ou pelo 
Diretor Executivo Adjunto e poderão ter prazo 
de validade indeterminado e permitir o 
substabelecimento.

Incluir a Diretoria Executiva 
adjunta e atribuir poderes.
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Seção V - Conselho Fiscal Seção V - Conselho Fiscal

ARTIGO 44. O Conselho Fiscal terá caráter 
não permanente e será instalado pela 
maioria dos associados presentes à 
Assembleia Geral. O Conselho Fiscal será 
composto de até 3 (três) membros titulares 
e respectivos suplentes, eleitos pelo 
Assembleia Geral, nos termos do Artigo 18, 
III, com mandato de 2 (dois) anos, sendo 
permitida uma reeleição. 

ARTIGO 46. O Conselho Fiscal terá caráter 
não permanente e será instalado pela 
maioria dos associados presentes à 
Assembleia Geral. O Conselho Fiscal será 
composto de até 3 (três) membros titulares 
e respectivos suplentes, eleitos pela
Assembleia Geral, nos termos do Artigo 18, 
III, com mandato de 2 (dois) anos, sendo 
permitida uma reeleição. 

Detalhar especificações e vigência 
do mandato

PARÁGRAFO ÚNICO. No caso de vacância 
de qualquer cargo no Conselho Fiscal, ...

PARÁGRAFO PRIMEIRO. No caso de 
vacância de qualquer cargo no Conselho 
Fiscal, ...
PARÁGRAFO SEGUNDO. Os membros do 
Conselho Fiscal terão mandato coincidente 
com o mandato do Conselho Deliberativo, 
que poderá ser prorrogado até a posse do 
Conselho Fiscal sucessor.

Detalhar especificações e vigência 
do mandato.
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CAPÍTULO V - Patrimônio e Receitas CAPÍTULO V - Patrimônio e Receitas

ARTIGO 48. As receitas do IRelGov serão 
constituídas por contribuições e 
doações oriundas das seguintes fontes:

I. contribuições dos Associados;

II. por doações das entidades parceiras;

III. por receitas decorrentes da 
prestação de serviços ; 

IV. por dotações extraordinárias 
nacionais ou estrangeiras; e

V. por subvenções e doações de pessoas 
físicas ou jurídicas de direito privado e 
outras fontes.

ARTIGO 50. As receitas do IRelGov serão constituídas 
por contribuições e doações oriundas das seguintes 
fontes:

I. contribuições dos Associados;

II. por doações das entidades parceiras;

III. por receitas decorrentes da prestação de serviços e 
eventos não especificados, sejam presenciais ou não, 
correlatos com a finalidade do instituto;

IV. por dotações extraordinárias nacionais ou 
estrangeiras; 

V. por subvenções e doações de pessoas físicas ou 
jurídicas de direito público, privado e outras fontes; e

VI. por comercialização de produtos, por meio físico e/ou 
meio eletrônico, correlatos com a finalidade do instituto.

Ampliação do escopo de 
receitas, preparando o 
IRELGOV o recebimento de 
outras receitas, garantindo 
sua sustentabilidade 
financeira.
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