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Carta de Princípios da Coalizão Florestas 

As Redes COIAB - Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, 
GTA - Grupo de Trabalho Amazônica (GTA) e RMA - Rede de ONGs da Mata 
Atlântica, reunidas em Brasília, em 1 O de abril de 2002 decidiram de comum acordo 
criar uma OS CIP, a Coalizão Florestas. 

Os princípios que norteiam esta decisão são que: 

1. A Coalizão Florestas não substituirá as Redes nem poderá representá-las 
politicamente. 

2. Seu Conselho Diretor terá representação de cada uma das redes que constitui a 
Coalizão, em número igual para cada uma delas. 

3. A representação inicial será na proporção de quatro membros por Rede. 
4. A representação inicial indígena incluirá um membro de organização indígena da 

Mata Atlântica. 
5. A representação inicial Amazônica incluirá um representante do Conselho 

Nacional dos Seringueiros. 
6. A representação inicial da Mata Atlântica incluirá um representante da Rede AS 

PTA. 
7. A presidência da Coalizão será ocupada de forma rotativa por indicação das redes 

que a compõe, sendo a primeira por indicação da RMA. 
8. Se buscará manter o equilíbrio entre número de representantes das Redes e os 

representantes de órgãos públicos e doadores. 

As três redes manifestaram interesse em convidar Jorg Zimmermann ( atual Secretário 
Técnico do PDA) para assumir a Secretaria Executiva da Coalizão. 

A presente Carta de Princípios, foi objeto de aprovação unânime da Assembléia de 
fundação, realizada no dia 10 de abril de 2002, no Centro de Convenção Israel Pinheiro 
- SAIS - Conjunto A - EPDB - Lago Sul, Brasília, Distrito Federal. 
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Estatuto 

Estatuto Social da Associação Civil Sem Fins Lucrativos 

Coalizão Florestas 

capítulo I 
Da Denominação, Natureza, Sede e Duração 

Artigo 1 - A Coalizão Florestas é uma Associação Civil Sem Fins 
Lucrativos, brasileira, que se regerá por este Estatuto e pela legislação em 
vigor, sua duração é por prazo indeterminado. 

Artigo 2 - A Coalizão Florestas tem sede e foro na cidade de Brasília, DF, 
no SCLN 210, Bloco e, sala 215 - parte, podendo abrir filiais em outros estados 
da Federação e no exterior. 

·----·------------------- 
capítulo II 

Dos Objetivos 

Artigo 3 - A Associação tem por finalidade a defesa, preservação, 
conservação e recuperação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento 
sustentável com o envolvimento e participação das populações locais e dos 
povos indígenas, a valorização dos conhecimentos, tradições culturais e o 
fortalecimento dos grupos étnicos. Também serão suas finalidades precípuas: 

I. Realizar e implementar programas e projetos, promovendo 
parcerias entre organizações da sociedade civil com órgãos 
públicos e organismos de cooperação técnica e financeira 
internacionais e instituições privadas, na área ambiental e 
socioambiental; 

II. Contribuir na implementação do Programa Piloto para a Proteção 
das Florestas Tropicais do Brasil, que abrange a região 
Amazônica e a Mata Atlântica; 

III. Promover o desenvolvimento econômico e social e o combate à 
pobreza, observando os princípios da preservação e conservação 
ambiental; 

N. Promover a experimentação de novos modelos sócio-produtivos e 
de sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e 
micro-crédito; 
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V. Promover a ética, a cidadania, os direitos humanos, a 
democracia, os direitos dos povos indígenas e outros valores 
universais; 

VI. Promover a valorização dos conhecimentos, o fortalecimento das 
condições de desenvolvimento autônomo, o respeito aos 
diferentes modos de vida e à cultura dos povos indígenas; 

VII. Promover, manter e incentivar estudos e pesquisas, 
desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e 
divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos 
que digam respeito às atividades mencionadas neste artigo. 

VIII. Promover e apoiar cursos, seminários, workshops, palestras e 
outras formas de ensino, junto às comunidades, escolas, 
empresas, órgãos públicos ou outras organizações da sociedade, 
com o intuito de criar uma consciência de preservação, 
conservação, recuperação e manejo sustentável do meio 
ambiente; 

IX. Promover, apoiar e estimular atividades de agricultura 
sustentável, ecoturismo e manejo sustentável dos recursos 
naturais; 

X. Promover a qualificação profissional em campos auxiliares aos 
seus objetivos maiores e a conseqüente integração ao mercado 
de trabalho dos novos profissionais qualificados; 

XI. Receber, administrar e repassar recursos para organizações civis 
sem fins lucrativos para consecução de projetos ou ações que 
contribuam para a consecução da finalidade da Associação; 

XII. Instituir Fundos com vistas a melhor consecução dos objetivos da 
Associação; 

XIII. Fazer uso dos meios judiciais e extrajudiciais previstos na 
legislação brasileira necessários à consecução de suas 
finalidades, em particular em defesa do meio ambiente e outros 
direitos difusos. 
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capítulo III 
Da Composição Social e Responsabilidade de Se_u_s_Sõc_'_ios-- 

Seção I - Dos Sócios e demais Membros 

Artigo 4 - Serão sócios da Associação pessoas jurídicas que forem a esse 
título admitidos pelo Conselho Diretor, dentre Redes ou Coletivos de 
Instituições que organizem a sociedade civil na defesa do meio ambiente, dos 
direitos dos povos indígenas, de certo biorna e dos assuntos que lhe forem 
inerentes ou correlatos. 

Parágrafo Primeiro - O Conselho Diretor dará preferência à 
composição social que respeite a diversidade regional, étnica e cultural 
brasileira e a representatividade orgânica da sociedade civil organizada, 
especialmente aquela comprometida com a defesa do meio ambiente e 
os organismos que congreguem esse tipo de organização em biornas 
específicos ou regiões destacadas. 

Parágrafo Segundo - Serão considerados sócios fundadores a 
Coordenação das Organizaçoes Indígenas da Amazônia Brasileira, o 
Grupo de Trabalho Amazônico e a Rede de ONGs da Mata Atlântica que 
assinaram a ata de fundação da Associação, não lhes sendo devido por 
esse título qualquer tratamento distinto, seja em direitos ou deveres, a 
não ser que expressamente descrito nesse estatuto. 

Artigo 5 - O Conselho Diretor poderá estipular, a seu entendimento, novas 
formas associativas, estipulando suas denominações, forma de admissão, 
obrigações, direitos e outras especificidades, desde que sempre respeite a 
prerrogativa de voto dos sócios da instituição e demais componentes de seu 
Conselho Diretor em suas sessões. 

Artigo 6 - Para efeito de regras estatutárias e acessórias a ela aplicáveis, 
serão considerados genericamente Membros todas as pessoas, físicas ou 
jurídicas, que tenham sido admitidas aos órgãos da Associação para junto a 
eles, direta ou indiretamente, participar, atuar ou prestar serviços, inclusive 
sócios, funcionários, pessoas físicas e jurídicas e seus representantes. 

Seção II - Da Responsabilidade e Preposição 

Artigo 7 - Os Sócios e demais membros da Associação não responderão, em 
qualquer situação, solidária ou subsidiariamente pelas obrigações sociais. 
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Artigo 8 - A nenhum membro da Associação será intuída a preposição ou 
representação da entidade sem que porte instrumento expresso e 
determinado de outorga ou delegação ou, ainda, ocupe cargo ou função 
determinados expressamente neste estatuto. 

Seção III - Dos Direitos e Deveres 

Artigo 9 - Todo Membro para vir a sê-lo e assim continuar, deve reconhecer e 
adotar os estatutos da Associação, propugnar por seus objetivos, apoiar suas 
ações e adotar seus princípios éticos e normas de conduta, engajando-se em 
fazer com que sejam respeitados. 

Artigo 10 - Aos Sócios e aos demais componentes do Conselho Diretor, 
cabe o direito de votar em suas sessões, ou Assembléias, assim como o direito 
de serem votados para os cargos que lhes sejam exclusivos. 

Artigo 11 - Aos Membros das Comissões Executivas cabe o direito de votar 
nas reuniões dos órgãos aos quais estejam vinculados, assim como o direito 
de serem votados para os cargos que lhes sejam exclusivos. 

Artigo 12 - Os Sócios e demais componentes do Conselho Diretor tem 
direito a voz em todas as instâncias da entidade. 

Artigo 13 - Os Sócios podem exercer funções intermediárias e temporárias 
de cunho executivo, cargos e representação por outorga específica emitida 
pelo órgão ao qual o cargo ou função estiver vinculado. 

Artigo 14 - Os Sócios e demais Membros devem participar das atividades da 
Associação, zelando pelo seu bom desempenho administrativo, programático e 
financeiro, promovendo sua boa imagem, a de seus sócios e membros, de seu 
corpo funcional e das organizações externas às quais estiver vinculada. 

Artigo 15 - É dever dos Sócios e demais Membros participar e comparecer às 
Assembléias e reuniões para as quais tiver sido regularmente convocado assim 
como colaborar com os órgãos da instituição e responder a eles quanto aos 
atos de sua competência. 

Artigo 16 - Todo Sócio ou componente do Conselho Diretor é parte legítima 
para movimentar procedimento ético disciplinar em face de outro Sócio ou 
Membro. 

Artigo 17 - Considerados os direitos e deveres estampados nesse estatuto, 
poderá a Assembléia Geral decidir por sua interpretação e complementação, 
estipulando outros, sem inovar em respeito aos fundamentos estabelecidos 
por esse estatuto. 
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Seção IV - Da Exclusão e da suspensão de direitos 

Artigo 18 - O Sócio ou Membro será desligado da Associação ao fim de seu 
mandato, quando houver, ou quando aquele à quem couber a indicação para 
preenchimento das vagas no Conselho Diretor ou nas Comissões 
Executivas decidir por bem substituí-lo. 

Artigo 19 - O Sócio ou Membro poderá ainda ser advertido, sofrer suspensão 
ou desligamento da Associação quando: 

I. Desejar, por manifestação expressa; 

II. Deixar de comparecer a reuniões do órgão da Associação ao 
qual estiver vinculado, sem justificativa, de modo que 
comprometa o seu melhor andamento; 

III. Contrariar, por seus atos, práticas ou palavras, direta ou 
indiretamente, os objetivos descritos neste estatuto e nos 
códigos de conduta que a Associação vier a adotar; 

IV. Deixar de cumprir com suas obrigações para com a Associação; 

V. Tiver comportamento incompatível ao espírito cooperativo e 
associativo; 

VI. Insubordinar-se aos fóruns internos de deliberação 
estabelecidos e às diretrizes da instituição; 

VII. Agir, do ponto de vista da entidade, de forma improba ou 
contrária à ordem pública e à lei, ou, que cause danos de 
qualquer natureza à Associação, à sua imagem e a de seus 
Sócios e demais membros 

Artigo 20 - A competência para julgar cada Membro da Associação será do 
órgão interno ao qual estiver vinculado que, ao emitir sua opinião, decidirá e 
aplicará as penalidades aos sócios e demais membros da Associação 
encaminhando ao interessado notificação por método eficaz que produzirá 
seus devidos efeitos a partir da data de sua expedição. 

Parágrafo Primeiro - A regra estabelecida nesse artigo não se aplica 
aos funcionários e demais prestadores de serviços da Associação cuja 
competência será da Secretaria Executiva. 

Parágrafo Segundo - Será de competência do Conselho Diretor 
julgar todos os casos dúbios ou duvidosos podendo ainda, por sua 
iniciativa e deliberação, atrair para si a competência estabelecida no 
caput desse artigo. 
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Artigo 21 - Será admitido recurso em efeito somente devolutivo e nunca 
suspensivo, à decisão que decretar a exclusão, com prazo prescricional de 30 
(trinta) dias a contar do recebimento da notificação de exclusão, à próxima 
sessão do Conselho Diretor. 

Artigo 22 - Os Sócios que prestarem serviços administrativos remunerados à 
Associação terão seus direitos suspensos enquanto perdurar essa situação. 

Capítulo IV 
Das Rendas, Patrimônio e s-ua Destinação----------<--· 

Seção I - Das Rendas e Patrimônio 

Artigo 23 - O patrimônio da Associação será constituído por: 

I. Doações de bens, valores e direitos 
II. Bens, valores e direitos provenientes de rendas patrimoniais 
III. Bens, valores e direitos derivados das atividades exercidas pela 

entidade; 
N. Edição de publicações, filmes, vídeos, sites e outras midias e toda 

sorte de produção cultural, sobre matérias correlatas aos seus 
objetivos; 

V. Campanhas para arrecadação de recurso, tais como incentivos a 
doações, venda de produtos, publicações etc, desde que não se 
revista de atividade principal e, também, que todo o resultado 
dessas atividades reverta para o cumprimento dos objetivos 
estatutários da Associação. 

VI. Subvenções e recursos de dotação pública nacionais e 
internacionais que se incorporem a seu patrimônio; 

VII. Subvenções e recursos de financiadores privados nacionais e 
internacionais que se incorporem a seu patrimônio; 

VIII. Outras fontes aprovadas pelo Conselho Diretor. 

Seção II - Da Aplicação de Recursos 

Artigo 24 - Todo patrimônio e receitas da Associação deverão ser investidos 
nos objetivos a que se destina a entidade, aí compreendidos aqueles que se 
destinam à capacitação de seus sócios e demais membros para melhor 
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exercício de suas funções, e sempre ressalvados os gastos despendidos e bens 
necessários a seu funcionamento administrativo. 
Artigo 25 - Na aplicação e gastos da Associação deverão ser respeitadas em 
analogia ou em respeito às suas limitações legais, as regras que disciplinam os 
gastos de erário público como publicidade, probidade, impessoalidade, 
moralidade, legalidade, economicidade e eficiência. 

Artigo 26 - Aos sócios e demais membros, associados, conselheiros, 
diretores, empregados ou doadores, não será admitida a percepção de 
qualquer distribuição de lucros, eventuais excedentes operacionais, brutos ou 
líquidos, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu 
patrimônio, ou outras vantagens pecuniárias auferidas mediante o exercício 
das atividades da organização. 

Parágrafo Único - Aquele que concorrer aos editais, chamadas e 
projetos da Associação deverá fazê-lo em plena igualdade de condições a 
terceiros que não sejam sócios, associados ou membros de qualquer 
espécie, tudo em respeito ao artigo 22 e 25 desse estatuto. 

Seção III - Extinção e Destinação do Patrimônio 

Artigo 27 - Extinta a Associação, seu patrimônio será revertido à pessoas 
jurídicas de direito privado e sem fins lucrativos, que tenham atividade e 
objetivos afins e ostentem título de Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público, na forma do disposto pela lei 9790/99, conforme decisão do 
Conselho Diretor. 

Parágrafo primeiro - Fica expressamente ressalvada a 
destinação específica de parcela do patrimônio que derive de 
doação condicionada ou financiamento de qualquer sorte nos quais 
houver cláusula inequívoca e expressa que regulamente a 
destinação do patrimônio doado ou repassado, em caso de 
extinção da Associação. 

Parágrafo segundo - A liquidação da Associação quando 
decidida sua extinção caberá ao Conselho Diretor. 
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capítulo V 
Da Administração 

Seção I - Dos Órgãos e Aspectos Gerais 

Artigo 28 - A administração da Associação é exercida por seus órgãos, 
observadas as competências a eles atribuídas neste estatuto. 

Artigo 29 - São órgãos da Associação: 

I. Conselho Diretor; 

II. Presidência do Conselho Diretor; 

III. Secretaria Executiva; 

IV. Comissões Executivas; 

V. Gerências Técnicas; 

VI. Conselho Fisca 1. 

Artigo 30 - Não haverá remuneração para o exercício dos cargos atribuídos 
exclusiva e diretamente aos Sócios. 

Seção II - Do Conselho Diretor 

Artigo 31 - O Conselho Diretor é a Assembléia Geral da Associação, sendo 
seu órgão supremo e congregador de todos os seus Sócios. A ele compete, 
genericamente, a gestão da entidade, a estipulação de suas regras 
administrativas e de suas alterações, cabendo-lhes todos os poderes e 
deliberações que bem entender na administração direta ou indireta da 
entidade, bem como a deliberação quanto a seus métodos, fins, regras 
genéricas, específicas e estatutárias. 

Artigo 32 - São Membros do Conselho Diretor os seus componentes natos, 
aqueles que tenham assento garantido e aqueles que tenham acesso 
garantido às suas sessões. 

Artigo 33 - Para efeitos desse estatuto são componentes do Conselho 
Diretor os representantes indicados pelos Sócios da Associação e os 
representantes indicados pelos parceiros que tenham assento garantido nessa 
instância conforme definido neste estatuto. 
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Parágrafo Único - O regimento interno ou, em seu silêncio, 
deliberação do Conselho Diretor, determinará quantos 
representantes e votos cada Sócio manterá nesse conselho, 
elegendo discricionariamente os critérios para tanto. 

Artigo 34 - Têm assento garantido no Conselho Diretor os órgãos públicos 
e os doadores que mantenham parceria com a Associação, com direitos e 
deveres equiparados aos dos Sócios, na forma dos parágrafos abaixo. 

Parágrafo Primeiro - Para que o órgão público ou doador seja 
considerado parceiro com assento garantido é necessário que 
assim tenha sido previsto nesse estatuto ou seu regimento interno, 
no termo de parceria ou congênere com ele firmado, ou que tenha 
sido recepcionado dessa maneira por ato do próprio Conselho 
Diretor. 

Parágrafo Segundo - Nos termos do caput desse artigo, são 
considerados parceiros da Associação os órgãos públicos e 
autarquias a seguir discriminados: 

a. Ministério do Meio Ambiente; 
b. Ministério da Ciência e Tecnologia; 
c. Ministério do Desenvolvimento Agrário; 
d. Ministério da Justiça; 
e. Banco do Brasil. 

Parágrafo Terceiro - Nos termos do caput desse artigo, são 
considerados parceiros da Associação os doadores a seguir 
discriminados: 

a. Banco Internacional para a Reconstrução e 
Desenvolvimento (Banco Mundial); 

b. Dois representantes dos doadores do PPG-7, nomeados 
por indicação válida, sendo essa a que derivar de ato 
inequívoco de escolha. 

Parágrafo Quarto - O Ministério do Meio Ambiente disporá de 
até três assentos no Conselho Diretor, conforme discriminado a 
seguir: 

a. um para a coordenção do PPG7; 
b. duas conforme a discrição do Ministro. 

Parágrafo Quinto - Se os órgãos públicos que tenham assento 
garantido forem extintos ou substituídos, poderá o Conselho 
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Diretor declarar extinto o assento ou reconhecer o substituto 
válido, a seu alvitre. 

Parágrafo Sexto - Independentemente da quantidade de órgãos 
internos da administração estadual ou municipal que firmem 
parcerias com a Associação, os Estados, Distrito Federal e 
Municípios parceiros somente terão assento no Conselho Diretor 
à razão de um assento para cada conjunto de Ente Federativo. 

Parágrafo Sétimer O número total de parceiros com assento 
garantido no Conselho Diretor não poderá ser superior ao 
número de assentos dos Sócios. 

Parágrafo Oitavo - Tem acesso garantido às sessões do 
Conselho Diretor os componentes da Presidência e, afora o 
caso de conveniência administrativa, em deliberação interna desse 
Conselho, o Secretário Executivo da Associação. 

Subseção I - Das sessões do Conselho Diretor e suas convocações 

Artigo 35 - O Conselho Diretor será reunido ordinariamente no mínimo 
duas vezes por ano, devendo deliberar sempre por maioria simples de seus 
componentes presentes quando não for contrariamente determinado nesse 
Estatuto ou em seu Regimento Interno. 

Parágrafo Primeiro - O Conselho Diretor somente decidirá 
validamente sobre as questões que constarem da pauta 
previamente estabelecida por quem o convocou, exceção feita 
àquelas que entender emergênciais. 

Parágrafo Segundo - O Conselho Diretor reunir-se-á 
extraordinariamente sempre que necessário e assim compreendido 
pela Presidência do Conselho Diretor, pelo Conselho Fiscal, ou 
por um terço de seus componentes, respeitando-se antecedência 
mínima de 5 (cinco) dias, salvo em casos de máxima urgência, 
quando não haverá necessidade de antecedência mínima. 

Parágrafo Terceiro - A convocação do Conselho Diretor cabe 
ao Presidente do Conselho, quando ordinária, ou a quem convocá 
lo, nos termos do parágrafo anterior, não admitida a convocação 
sem pauta ou não assinada por sócios. 

Parágrafo Quarto - Afora o que for regulado pelo Regimento 
Interno, a convocação do Conselho Diretor deve obedecer a 
edital apregoado na sede da entidade, bem como a tentativa válida 
e eficaz de comunicação a todos seus componentes, sempre que 
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possível com comprovante de recebimento, e admitida a 
comunicação verbal, por telefone, fax ou outro meio eletrônico 
qualquer. Para validar a convocação por método de comunicação 
remota e comprovar sua efetividade, valerá como recibo a 
certificação de funcionário da Secretaria Executiva. 

Parágrafo Quinto - Quando não for regulamentado em contrário 
pelo Regimento Interno, o qüorum mínimo de abertura dos 
trabalhos do Conselho Diretor é de 50% ( cinqüenta por cento) 
de seus componentes em primeira chamada, e, em segunda, a 
partir de 30 (trinta) minutos após a primeira, com qualquer 
qüorum. 

Parágrafo Sexto - O Conselho Diretor por via de sua 
Presidência poderá estipular outras formas de reuniões e 
comprovação de presença por via remota, tais como internet, 
teleconferência ou vídeo-conferência. 

Subseção II - Das competências do Conselho Diretor 

Artigo 36 - Ao Conselho Diretor competirá: 

I. Cumprir e fazer cumprir as disposições estatutárias, regimentais 
e demais normas de conduta assumidas pela organização; 

II. Definir o programa estratégico e operacional da Associação; 

III. Aprovar a celebração de convênios, contratos, termos de 
parceria ou pactos de qualquer natureza, que resultem na 
instalação de Comissões Executivas para gerência de 
projetos, programas ou linhas temáticas; 

N. Selecionar e escolher o Secretário Executivo e aprovar a escolha 
de seu Secretário Adjunto. 

V. Aprovar planos de trabalho e metas para os exercícios futuros; 

VI. Aprovar relatórios de atividades, financeiros e contábeis da 
Associação, assim como sua prestação de contas relativa ao 
exercício anterior; 

VII. Aprovar as diferentes iniciativas e instrumentos de realização de 
sua missão e objetivos; 

VIII. Aprovar normas operacionais e códigos de conduta; 
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IX. Aprovar os Regimentos Internos aplicáveis aos órgãos da 
Associação e suas alterações; 

X. Aprovar alterações estatutárias; 

XI. Aprovar a extinção da Associação e a destinação de seu 
patrimônio; 

XII. Deliberar sobre todos os assuntos que digam respeito à gestão 
da entidade cuja competência não tenha sido estabelecida 
nesse estatuto a outro órgão; 

XIII. Eleger e dar posse aos componentes do Conselho Fiscal; 

XIV. Julgar os recursos que lhe forem encaminhados pelas decisões 
dos órgãos inferiores da Associação; 

XV. Deliberar e referendar ou não sobre toda matéria que lhe for 
conduzida pelos órgãos inferiores sendo da competência desses 
últimos; 

XVI. Aprovar a aceitação de doações com encargos e 
condicionadamente, bem como as que possam acarretar ônus 
de qualquer natureza; 

XVII. Gerir e deliberar diretamente sobre toda e qualquer atividade, 
projeto ou parceria para o qual não haja Comissão Executiva 
designada. 

XVIII. Estabelecer critérios e tetos, podendo delegar esses poderes a 
quem seja tecnicamente capacitado para decidir sobre projetos 
de pequeno porte; 

XIX. Convocar os gerentes conforme vier a ser estabelecido em 
regimento interno. 

XX. Solicitar esclarecimentos, relatórios e prestações de contas dos 
atos de qualquer membro da entidade que tenha para ela 
prestado serviços ou exercido função estatutária, reformando-os 
quando entender devido. 

XXI. Competência exclusiva e originária para julgar os atos do 
Presidente da Associação e para desconstituir a composição dos 
órgão previstos estatutariamente. 
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Subseção III - Da Presidência do Conselho Diretor 

Artigo 37 - O Conselho Diretor elegerá um Presidente e um Vice 
Presidente entre as pessoas físicas representantes de seus Membros e, ao 
menos um dos dois entre as pessoas físicas que representem sócios da 
Associação, para mandato de 02 (dois) anos, sem restrições à reeleição. Para 
fins desse estatuto, não haverá distinções entre as denominações "Presidente 
do Conselho Diretor", "Presidente" ou "Presidente da Associação". 

Artigo 38 - São atribuições e competências do Presidente do Conselho Diretor 
as que forem estabelecidas em outros artigos desse estatuto, as que forem 
discriminadas em seu Regimento Interno, as que lhe forem delegadas pelo 
Conselho Diretor e, também: 

I. Zelar pelo cumprimento, cumprir e fazer com que se 
cumpram as disposições estatutárias, regimentais e das 
demais normas de conduta inerentes à organização; 

II. Celebrar, convênios, financiamentos, contratos, parcerias e 
termos de parcerias com instituições públicas, privadas ou 
não governamentais, nacionais ou internacionais, que se 
enquadrem nos termos de sua competência e do Plano de 
Trabalho aprovado, assinando sempre em conjunto com o 
Secretá rio Executivo; 

III. Estabelecer procuradores para a defesa dos interesses da 
Associação e, ainda, para substituição das tarefas que lhe 
competem em suas faltas ou impedimentes, respondendo 
ao Conselho Diretor por suas escolhas; 

N. Acompanhar as atividades da Associação e, em especial, da 
Secretaria Executiva; 

V. Presidir as reuniões do Conselho Diretor; 

VI. Convocar reuniões do Conselho Diretor e de outros 
órgãos da Associação, quando definido neste Estatuto, 
Regimento Interno ou quando julgar necessário; 

VII. Nas faltas e impedimentos do Secretário Executivo e do 
Secretário Adjunto ou, ainda, complementarmente a eles 
naquilo que for determinado neste estatuto, representar a 
Associação ativa e passivamente, em juízo e fora dele, face 
a órgãos públicos e privados, pessoas físicas e jurídicas, 
privadas ou públicas, inclusive face a instituições bancárias 
para abrir, encerrar e movimentar contas; 
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VIII. No caso de falta grave dispensar o Secretário Executivo. 

Parágrafo Primeiro - Compete ao Vice-Presidente da Associação 
auxiliar o Presidente em suas atribuições e competências e substituí 
lo em suas faltas e impedimentos. 

Parágrafo Segundo - Quando da vacância do Secretário Executivo 
e do Secretário Adjunto, o Presidente poderá constituir quem o 
substitua interinamente, até a próxima reunião do Conselho Diretor, 
delegando-lhe os poderes inerentes ao cargo. 

Parágrafo Terceiro - Quando da vacância permanente do 
Secretário Executivo, deverá o Presidente convocar, no prazo mais 
rápido possível e conveniente, nova sessão do Conselho Diretor 
que tenha como pauta mínima eleger um substituto ao cargo 
vacante. 

Seção Ili .. Da Secretaria Executiva 

Subseção I - da natureza e composição 

Artigo 39 - A Secretaria Executiva é uma estrutura profissional cuja 
competência e função é a gestão diária e administrativa da entidade que não 
se confunda com a gestão deliberativa e estratégica atribuída ao Conselho 
Diretor. 

Artigo 40 - A Secretaria Executiva será encabeçada por um(a) 
Secretário(a) Executivo(a) e contará com um(a) Secretário(a) Adjunto(a), que 
o auxiliará e o substituirá em suas ausências, falta ou impedimentos. 

Parágrafo único - No cumprimento de suas funções, o Secretário 
Executivo se reportará ao Presidente da Associação. 

Subseção II .. Do Secretário Executivo e do Presidente do Conselho 
Diretor 

Artigo 41 - O Secretário Executivo será o responsável pelo 
funcionamento da Secretaria Executiva e gerenciará os recursos humanos 
profissionais locados em toda a organização. 

Artigo 42 - São atribuições e competências do Secretário Executivo as que 
forem estabelecidas em outros artigos desse estatuto, as que forem 
discriminadas em seu Regimento Interno e demais normas acessórias ao 
estatuto, as que lhe forem delegadas pelo Conselho Diretor e, também: 
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I. Cumprir e fazer cumprir as disposições estatutárias, 
regimentais e das demais normas de conduta da 
organização; 

II. Representar a Associação ativa e passivamente, em juízo 
ou fora dele, promovendo sua representação em todas as 
instâncias por presença pessoal ou outorga específica e 
determinada de poderes; 

III. Convocar juntamente com o Presidente e secretariar as 
sessões do Conselho Diretor; 

IV. Supervisionar as atividades da Associação, promovendo os 
atos necessários à sua administração; 

V. Exercer as atribuições que lhe forem cometidas ou 
delegadas pelo Conselho Diretor ou seu Presidente; 

VI. Planejar, coordenar e executar as atividades de trabalho da 
Associação, de acordo com as políticas e estratégias gerais 
aprovadas pelo Conselho Diretor; 

VII. Coordenar as ações financeiras da instituição, prestando 
conta aos órgãos superiores da Associação; 

VIII. Admitir, promover e demitir empregados da Associação; 

IX. Apresentar ao Conselho Fiscal contas, livros, registros, 
balanço e demais documentos da instituição; 

X. Apresentar ao Conselho Diretor até 31 de março o 
Relatório Anual de Atividades da Associação do exercício 
vencido e o Plano de Trabalho para o ano subseqüente; 

XI. Celebrar convênios, financiamentos, contratos, parcerias e 
termos de parcerias com instituições públicas ou privadas, 
com ou sem fins lucrativos, nacionais ou internacionais, que 
se enquadrem nos termos de sua competência e do Plano 
de Trabalho aprovado, assinando sempre em conjunto com 
o Presidente do Conselho Diretor; 

XII. Promover ou autorizar o pagamento das despesas e das 
contas da Associação, assinando sempre em regime de 
dupla assinatura com o gerente financeiro ou administrativo 
ou ainda outro que tenha delegação específica do 
Conselho Diretor ou de seu Presidente; 
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XIII. Participar de Reuniões do Conselho Diretor com direito a 
voz; 

XIV. Aprovar a aceitação de doações sem encargos e condições, 
bem como as que possam acarretar ônus de qualquer 
natureza e tenham sido previamente aprovadas pelo 
Conselho Diretor; 

XV. Prover os órgãos da Associação de todo instrumental 
necessário ao seu funcionamento; 

XVI. Abrir e movimentar contas bancárias devendo para tanto 
instituir regime de dupla assinatura com o gerente 
administrativo ou financeiro, podendo delegar essas 
funções aos gerentes técnicos respeitando as 
determinações do que vier a ser estabelecido no Regimento 
Interno; 

XVII. Contratar, distratar e representar em geral a Associação, de 
acordo com a delegação do Conselho Diretor; 

XVIII. Promover a prestação de contas da entidade; 

XIX. Exercer proba e fielmente as funções de seu cargo e as que 
venham a lhe ser delegadas pelo Conselho Diretor; 

XX. Indicar candidato ao cargo de Secretário Adjunto e 
submeter sua indicação ao Conselho Diretor. 

XXI. Dirigir o andamento dos projetos, programas e linhas 
temáticas que não tenham Comissão Executiva específica, 
podendo para tanto determinar Gerentes e delegar os 
poderes que entender devidos para a execução das tarefas 
e competências precípuas. 

Parágrafo único - O Secretário Executivo responderá pelas suas 
funções, e, face ao Conselho Diretor pelas funções que delegar 
ou aquelas às quais instituir procurador, inclusive em respeito à 
dupla assinatura junto a instituições bancárias. 

Seção J.V - Da(s) Comissõe(s) Executiva(s) 

Artigo 43 - O Conselho Diretor poderá criar Comissões Executivas para 
projetos específicos, programas ou linhas temáticas de atuação determinadas, 
inclusive no que diga respeito às determinações constantes dos acordos que 
firmar com as fontes de financiamento e subvenção. 
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Parágrafo único: A composição das Comissões Executivas 
atenderá às características e especificidades do projeto, programa ou 
linha temática a ser implementada. 

Artigo 44 - As Comissões Executivas terão competência determinada na 
esfera de seus projetos, programas ou linhas temáticas e de seus respectivos 
regimentos internos. 

Parágrafo único: não caberá recurso ao Conselho Diretor das 
decisões que aprovam ou denegam projetos ou propostas julgadas 
pelas Comissões Executivas. 

Artigo 45 - Ao Conselho Diretor cabe aprovar os regimentos internos das 
Comissões Executivas e, na sua falta, determinar as funções mínimas a 
serem seguidas por essas últimas em caráter temporário. 

Artigo 46 - As Comissões Executivas poderão ter apoio de Gerência(s) 
Técnica(s) na operacionalização de suas funções e competências. 

Subseção I - Da(s) Gerências(s) Técnica(s) 

Artigo 47 - As Gerências Técnicas são os órgãos de apoio e 
operacionalização das funções e competências da Associação. 

Artigo 48 - Encabeçará as Gerências Técnicas um Gerente Técnico 
indicado e nomeado pelo Secretário Executivo da Associação. 

Artigo 49 - São atribuições e competências do Gerente Técnico as que forem 
estabelecidas em outros artigos desse estatuto, as que forem discriminadas 
em seu Regimento Interno e demais normas acessórias ao estatuto, as que 
forem determinadas no Regimento Interno da Comissão a qual estiver 
vinculado, as que lhe forem delegadas pelo Conselho Diretor e, também: 

I. Presidir a Comissão Executiva à qual estiver vinculado 
convocando suas sessões; 

II. Zelar pelo cumprimento do estatuto da Associação, suas 
normas acessórias e pelo Regimento Interno da Comissão 
Executiva que presidir; 

III. Promover a elaboração de propostas e sinópses de 
projetos, programas ou linhas temáticas, levando-os para 
apreciação do Secretário Executivo; 

IV. Acompanhar projetos apoiados e promover eventos e 
atividades programáticas; 
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V. Preparar relatórios analíticos e de andamento de projetos, 
subprojetos e atividades sob sua responsabilidade, para a 
Secretaria Executiva, a Comissão Executiva e para o 
Conselho; 

VI. Reportar-se ao Secretário Executivo e ao Secretário Adjunto 
sempre que solicitado, e comparecer às reuniões e demais 
ocasiões oficiais para as quais for regularmente convocado. 

Artigo 50 - As competências e funções precípuas das Gerências Técnicas e 
dos Gerentes não definidas nesse estatuto ou em suas normas acessórias 
diretas serão definidos pelo Regimento Interno de sua Comissão Executiva. 

Parágrafo único - Na ausência de determinação específica 
deverá a Gerência Técnica e seu Gerente Técnico ter como 
funções e competências proporcionalmente definidas a seu cargo 
as mesmas competências e funções determinadas ao Secretário 
Executivo da Associação. 

Seção V - Do Conselho Fiscal 

Artigo 51 - O Conselho Fiscal tem o encargo de zelar pela missão da 
entidade e o bom uso do patrimônio social, atuando como fiscal, e tendo 
competência mínima para opinar sobre os relatórios de desempenho financeiro 
e contábil, e sobre as operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres 
para os organismos superiores da entidade. 

Artigo 52 - O Conselho Fiscal será composto de no mínimo três membros, 
eleitos pelo Conselho Diretor. A composição e possível competência 
extensiva do Conselho Fiscal será delimitada pela sessão que o eleger. 

Parágrafo primeiro - Os doadores da Associação poderão indicar 
candidatos a componentes do Conselho Fiscal cabendo ao 
Conselho Diretor considerar as indicações ao elegê-los. 

Parágrafo segundo - Os membros do Conselho Fiscal não 
serão necessariamente sócios ou membros da Associação, e sua 
composição deverá privilegiar a isenção das pessoas que o 
compuserem e sua origem no que diga respeito a setores sociais 
expressivos e importantes para o trabalho da Associação. 

Parágrafo terceiro - O Conselho Diretor poderá determinar, 
sempre que assim entender conveniente, nova composição do 
Conselho Fiscal. 
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Parágrafo quarto - Os membros do Conselho Fiscal têm 
mandato de 02 (dois) anos, podendo ser reeleitos, e elegerão 
entre si um presidente, que poderá ser substituído a qualquer 
momento por simples deliberação interna. 

Artigo 53 - No cumprimento de sua competência mínima, o Conselho Fiscal 
terá acesso franqueado e irrestrito a todos os livros e controles da Associação, 
todos seus arquivos, registros e dependências. 

Artigo 54 - Os membros do Conselho Fiscal devem comunicar formalmente 
ao Conselho Diretor sempre que souberem de alguma irregularidade que 
tenha possibilidade de ser malversação de recursos. 

Artigo 55 - O Conselho Fiscal, por via de seu Presidente, terá legitimidade de 
propor e variar de ações na justiça em geral de sorte a que se possa recompor 
os valores dos doadores que tenham sido objeto de aplicação indevida face ao 
ajuste que determinou o repasse, esse estatuto ou a lei brasileira. 

___________________ capítulo VI 
Da Prestação de Contas 

Artigo 56 - A Associação manterá prestação de contas na qual: 

I. observar-se-ão os princípios fundamentais de contabilidade e das 
Normas Brasileiras de Contabilidade; 

II. Dar-se-á publicidade, por qualquer meio eficaz, no encerramento 
do exercício fiscal, ao relatório de atividades e das 
demonstrações financeiras da entidade, incluindo-se as certidões 
negativas de débitos junto ao INSS e ao FGTS, colocando-os à 
disposição para exame de qualquer cidadão; 

III. Sem prejuízo das auditorias internas realizar-se-á auditoria 
externa anual por auditores externos independentes, da 
aplicação de todos os recursos da Associação e, em espeical, dos 
eventuais recursos objeto de Termos de Parceria previstos na lei 
9790/99. 

N. Observar-se-ão as determinações do parágrafo único do art. 70 
da Constituição Federal em respeito a prestação de contas de 
todos os recursos e bens de origem pública. 

Parágrafo único - As prestações de contas anuais serão realizadas 
sobre a totalidade das operações patrimoniais e resultados da 
Associação, devendo ser instruída com os seguintes documentos: 

a. Relatório anual de execução de atividades; 
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b. Demonstração de resultados do exercício; 
c. Balanço patrimonial; 
d. Demonstração das origens e aplicações de recursos; 
e. Demonstração das mutações do patrimônio social; 
f. Notas explicativas das demonstrações contábeis, caso 

necessário; e 
g. Parecer e relatório de auditoria. 

Das Disposições Gerais e Transitórias 
---------------------------- capítulo VII 

Artigo 57 - Os mandatos consideram-se automaticamente prorrogados até a 
posse dos sucessores. 

Artigo 58 - A alteração estatutária somente será válida se fizer parte de 
pauta prévia e específica, oriunda de proposição do Presidente do Conselho 
Diretor, ou de, no mínimo, um terço dos componentes do Conselho Diretor 
da Associação. 

Artigo 59 - Os Membros da Associação não podem, em nome da entidade, 
em qualquer circunstância, aceitar doações, avalizar ou endossar títulos de 
crédito referentes a obrigações estranhas a seu objeto social e atividades a 
não ser quando aprovadas pelo Conselho Diretor, pelo Presidente ou pelo 
Secretário Executivo no cumprimento de suas competências, com 
delegação de poderes específica. 

Artigo 60 - Os funcionários ou membros da Secretaria Executiva e das 
Gerências Técnicas poderão representar a organização nos limites de seus 
contratos nos quais deverá constar seus encargos e tarefas, ou por procuração 
determinada para fins específicos. 

Artigo 61 - É vedada a obtenção de benefícios ou vantagens pessoais da 
Associação, de forma individual ou coletiva, em decorrência da participação 
dos sócios, dirigentes ou empregados e seus familiares no respectivo processo 
decisório da entidade. 

Parágrafo único - A Associação deverá adotar práticas de 
gestão administrativa, patrimonial e financeira necessárias e 
suficientes a cumprir o estabelecido no caput deste artigo, 
entendendo-se por benefícios ou vantagens pessoais os obtidos 
pelos dirigentes da entidade e seus cônjuges, companheiros e 
parentes colaterais ou afins até o terceiro grau ou, ainda, pelas 
pessoas jurídicas das quais sejam controladores ou detenham mais 
de dez por cento das participações societárias. 
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Artigo 62 - Caso a Associação seja reconhecida enquanto OSCIP e, 
posteriormente, venha a perder seu enquadramento como organização da 
sociedade civil de interesse público, todo o patrimônio e direitos adquiridos 
com recursos públicos durante o período que durou o enquadramento deverá 
ser transferido a outra pessoa jurídica com a mesma qualificação, de fins 
sociais iguais ou semelhantes. 

Artigo 63 - Toda e qualquer interpretação da aplicação dos conceitos e 
determinações desse estatuto, assim como os casos omissos, serão 
disciplinados pelo Regimento Interno, Conselho Diretor, seu Presidente ou 
Secretário Executivo, nessa ordem hierárquica de preferência. 

Artigo 64 - São normas da Associação esse estatuto e suas normas 
acessórias aí entendidas, em ordem hierárquica, seus códigos de conduta, o 
Regimento Interno da Associação, os Regimentos Internos das Comissões 
Executivas, as deliberações do Conselho Diretor, as portarias e 
determinações da Secretaria Executiva. 

Parágrafo único - O estatuto é a norma maior da Associação e 
hierarquicamente superior a todas as outras. 

Artigo 65 - os componentes do Conselho Diretor não podem ser julgados 
por Comissões Executivas. 

Artigo 66 - O conflito de interesses é impedimento para o pleno exercício 
dos direitos e competências definidos nesse estatuto. 

Artigo 67 - A Assembléia de fundação elegerá entre os presentes um 
Presidente interino que acumulará as competências determinadas à 
Presidência e ao Secretário Executivo até a primeira sessão do Conselho 
Diretor que deverá preencher os cargos vacantes e exercer as funções que lhe 
forem delegadas. 

O presente Estatuto foi objeto de aprovação unânime da Assembléia de 
fundação, realizada no dia 10 de abril de 2002, no Centro de Convenção Israel 
Pinheiro - SAIS - Conjunto A - EPDB - Lago Sul, Brasília, Distrito Federal. 

Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira 

Grupo de Trabalho Amazônico 

Rede de ONGs da Mata Atlântica 
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