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ESTATUTO SOCIAL 

DA 

ASSOCIACAO VALE DE TRANSICAO S/C - OSCIP 

CNPJ 14.911.461/0001-20 

CAPiTULO I - MISSAO E OBJETIVOS 

Artigo 1.0 
- A ASSOCIA<;AO VALE DE TRANSl<;AO, tambem denominada ECOVILA 

AGUAS CONTENTES e uma associa9ao civil de direito privado, de carater 
s6cioambientalista, sem fins lucrativos ou economicos, de dura9ao indeterminada, 
regida pelo presente Estatuto e pelas demais disposi9oes legais aplicaveis, com sede e 
domicilio no endere90 rural Sitio dos Macacos sin CEP 37 .430-000 - Zona Rural, no 
distrito de Aguas de Contendas, Municipio de Concei9ao do Rio Verde, Estado de Minas 
Gerais. 

Artigo 2.0 
- A ASSOCIA<;AO VALE DE TRANSl<;AO tern como missao fomentar, 

promover e difundir a filosofia da permacultura, da vida sustentavel e do 
desenvolvimento humano. Atuara junta a comunidade local e regional, promovendo 
sistemas produtivos sustentaveis e atividades s6cioculturais e educacionais. 

Artigo 3.0 
- Seus objetivos sao: 

a) Por meio da permacultura, promover em suas a96es a cultura de paz, da 
cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais, 
encorajando a experiencia, a compreensao e o conhecimento de caminhos para 
se viver em harmonia com todos e com a Terra. 

b) Conscientizar e capacitar as pessoas para a area da permacultura, ecovilas e 
atividades correlatas, de forma a buscar solu9oes criativas, originais e 
apropriadas aos problemas sociais, economicos, ambientais e aliados as politicas 
publicas. 

c) Realizar trabalhos de educa9ao ambiental, de defesa, preservayao e 
conserva9ao do meio ambiente. 

d) lncentivar o uso de tecnol6gicas apropriadas para evitar a poluiyao e para 
trabalhar a despolui9ao, tais como o reflorestamento e plantio de agroflorestas 
com o envolvimento das escolas e da sociedade. 

e) lncentivar os pequenos agricultores no manejo organico como maneira de 
aproximar e integrar as varias partes da sociedade num ambiente, socialmente 
mais saudavel, promovendo a seguranya alimentar e nutricional. 
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f) Estimular a parceria, o dialogo local e solidariedade entre os diferentes 
segmentos sociais, participando junta a outras entidades de atividades que v1sem 
interesses comuns, incentivando o trabalho voluntario. 

g) Desenvolver estudos, pesquisas e projetos sabre tecnologias alternativas e 
sustentaveis de experimentayao, nao lucrativa, de novas modelos 
s6cioprodutivos e de sistemas alternativos de produyao de alimento organico. 

h) Desenvolver projetos culturais que valorizem a cultura regional. 

i) Promover ayoes ligadas ao desenvolvimento sustentavel no ensino basico e 
• 

superior. 

Paragrafo Unico - Para satisfayao de sua missao e de seus objetivos, esta Associayao 
se dedica as suas atividades por meio de execuyao direta de programas, projetos e 
pianos de ayoes correlatas; por meio da doayao de recursos fisicos, humanos e 
financeiros; pela distribuiyao e venda de produtos e materiais da pr6pria associayao ou 
de terceiros; e, ainda, pela prestayao de serviyos intermediarios de apoio a outras 
organizayoes sem fins lucrativos e 6rgaos do setor publico que atuem em areas afins. 

Artigo 4.0 
- ASSOCIAc;Ao VALE DE TRANSlc;Ao e uma associayao independente, 

regida pelos principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 
economicidade e eficiencia, sem vinculayoes politico-ideol6gicas de qualquer especie, 
isenta de preconceito ou discriminayao relativa a cor, raya, credo religioso, classe social , 
posiyao politica, postura filos6fica ou nacionalidade em suas atividades, dependencias 
ou em seu quadro social. 

Artigo 5.0 
- ASSOCIA9AO VALE DE TRANSl9AO podera aceitar auxilios, 

contribuiyoes ou doayoes, bem como firmar convenios nacionais ou internacionais com 
organismos ou entidades publicas ou privadas, contanto que nao impliquem 
subordinayao a compromissos ou interesses conflitantes com seus objetivos ou que 
arrisquem sua independencia. 

Artigo 6.0 
- O material permanente, o acervo tecnico e bibliografico, os equipamentos 

adquiridos ou recebidos, bem como os produtos desenvolvidos pela ASSOCIAc;Ao 
VALE DE TRANStc;Ao atraves de convenios, projetos ou similares, sao bens 
permanentes da associayao e inalienaveis, salvo autorizayao em contrario expressa 
pela Assembleia Geral de Associados. 

Artigo 7.0 
- Esta associayao civil nao distribui, entre os seus associados, conselheiros, 

diretores, empregados ou doadores, eventuais excedentes operacionais, brutos ou 
liquidos, dividendos, bonificayoes, participayoes ou parcelas de seu patrimonio, 
auferidos mediante o exercicio de suas atividades, e os aplica integralmente na 
consecuyao do seu objeto social. 



CAPiTULO II - DA CONSTITUICAO SOCIAL 

Associados 

Artigo 8.0 
- A associa9ao sera formada por um numero ilimitado de associados, que se 

disponham a viver de acordo com as regras e principios da entidade. 

Artigo 9.0 
- E considerado associado todo aquele que, sem impedimentos legais, for 

admitido como tal , mediante o preenchimento de formulario pr6prio, e se comprometa 
a manter fiel observancia a este Estatuto e a qualquer deliberayao da Entidade, 
e que tenham admissao aprovada por 2/3 ( dois ter<;os ) do quadro total dos 
associados reunidos em Assembleia. 

§ 1° - Somente tera direito a voto na Assembleia, os associados em dia com seus 
deveres e obriga96es, e no gozo de seus direitos sociais. 

§ 2° - Os associados que deixarem de pagar suas mensalidades por 03 (tres) 
meses consecutivos ou alternados, ou deixarem de comparecer a 03 (tres) 
Assembleias consecutivas, estarao excluidos do Quadro de Associados, exceto se 
justificado com antecedencia, por escrito. 

§ 3° - Antes de cada Assembleia, a Diretoria devera fazer o levantamento do 
quadro regular de associados: s6 nao serao considerados regulares os associados 
que se enquadrem no paragrafo anterior. 

§ 4° - Os integrantes da ASSOCIA<;Ao VALE DE TRANSl<;Ao nao respondem , 
nem mesmo subsidiariamente, pelas obriga9oes sociais da entidade, ou por atos 
praticados por seus dirigentes. 

Artigo 10.0 
- A associayao adotara praticas de gestao administrativas, necessarias 

e suficientes, a coibir a obten9ao, de forma individual ou coletiva, de beneficios e 
vantagens pessoais, em decorrencia da participa9ao nos processos decis6rios. 

Artigo 11.0 
- 0 quadro social da ASSOCIA<;AO VALE DE TRANSl<;AO e 

composto pelas seguintes categorias de associados: 

a) Associado Fundador: aquele que assinou a ata de fundayao da Associayao Vale 
de Transi9ao. 

b) Associado Pioneiro: aquele que contribuiu financeiramente desde a concepyao 
da ecovila, bem como contribui com o desenvolvimento das atividades da ecovila, 
podendo ser morador, ocupando area pre-designada. Os associados pioneiros sao 
responsaveis pela sustentabilidade economica, social e ambiental e desta forma 
devem contribuir mensalmente com recursos financeiros. 



c) Associado Voluntario: aquele que contribui com trabalho e conhecimento na 
ecovila, podendo ser morador temporario ou visitante. O associado voluntario ira 
contribuir conforme as demandas da ecovila definida pelos seus associados 

• • p1one1ros. 

Paragrafo Unico - A proposiyao de novas associados a serem convidados pela 
Diretoria e a admissao dos mesmos devera ser aprovada pela Assembleia Geral. 

Artigo 12.0 
- Sao direitos de todos os associados: 

a) participayao nas Assembleias Gerais; 

b) fazer a Diretoria, por escrito, sugestoes e propostas de interesse da 
entidade; 

c) solicitar a Diretoria reconsiderayao de atos que julguem nao estar de acordo 
com o estatuto; 

d) ter acesso as atividades e dependencias de ASSOCIA<;AO VALE DE 
TRANSl<;Ao; e 

e) retirar-se da associayao a qualquer momenta, com a suspensao de seus 
deveres estatutarios, devendo apenas comunicar previamente tal ato, por escrito, a 
Diretoria. 

Artigo 13.0 
- Sao direitos exclusivos dos associados pioneiros: 

a) votar nas assembleias gerais; 

b) votar e ser votado para qualquer cargo eletivo; 

c) convocar Assembleia Geral Extraordinaria, mediante requerimento assinado 
por 50o/o dos associados pioneiros; 

d) receber e ocupar a area rural designada em Assembleia, em conformidade 
com as regras do regimento interno; e 

e) ser nomeado pela Diretoria para coordenar programas ou areas de atuayao. 

Artigo 14.0 
- Sao deveres de todos os associados da ASSOCIA<;Ao VALE DE 

TRANSl<;AO: 

a) prestigiar e defender a entidade, lutando pelo seu engrandecimento; 

b) trabalhar em prol dos objetivos da entidade, respeitando os dispositivos 
estatutarios e o regimento interno, zelando pelo born name da 
ASSOCIA<;AO VALE DE TRANSl<;AO e agindo com etica e 
responsabilidade social; 
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c) satisfazer pontualmente os 
inclusive contribuiyOes 
assemble1a geral; 

compromissos que contraiu com a entidade. 
financeiras, quando estabelec1das em 

d) participar de todas as atividades ecol6gicas, sociais e cultura1s 
estreitando os layos de solidariedade e fraternidade entre todas as 
pessoas e nayoes; 

e) observar na sede da entidade, ou onde ela se faya representar, as 
normas de boa educayao e disciplina, respeitando seu regimento interno; e 

f) pagar as contribuiyoes anuais a serem definidas pela Diretoria. 

Artigo 15.0 
- A viola9ao dos deveres assumidos ou qualquer outra violayao 

estatutaria ou conduta ofensiva aos objetivos desta associayao darao ensejo a 
justa causa para a exclusao do associado. 

Artigo 16. 0 
- Os Associados estao sujeitos as seguintes san96es, graduadas 

segundo a pena aplicada: 

I - advertencia; 

11 - censura; 

Il l - suspensao; e, 

IV - exclusao. 

Paragrafo Onico: As penas e procedimentos administrativos constarao do 
Regimento lnterno. 

Artigo 17.0 
- A Diretoria estabelecera procedimento para a exclusao do associado, 

iniciando-se com advertencia e suspensao, assegurado ao mesmo o direito a 
ampla defesa. Da decisao da Diretoria sobre a exclusao do associado cabera 
recurse a Assembleia Geral dos Associados que devera ratificar ou nao o ato da 
Diretoria. 

Da retirada do Associado 

Artigo 18. 0 
- Nos cases de retirada de associado pioneiro, seja voluntariamente ou 

nos casos do artigo 17°, a devoluyao do valor de seu investimento no ingresso a 
esta associayao, dar-se-a sempre corrigido pelo valor do indice de correyao do 
IGPM, desde o aporte ate a data do recebimento, da seguinte maneira: 

I - Nos primeiros 03 (tres) anos, a partir da data do pagamento integral do 
associado, a associa9ao nao restituira investimentos, porque utilizara esse periodo 
para capitalizar seus projetos; 

II - Ultrapassado o trienio, de que trata o incise anterior, a associayao indenizara o 
associado retirante, em parcelas a serem definidas em Assembleia Geral, 



conforrne a capacidade de seu fluxo de caixa e ap6s parecer do Conselho F 1scal: 

Ill - Os custos com a manuten9ao da associa9ao (taxa de manutenyao) nao 
compoem a indeniza9ao, vez que o associado pagou-a para usufru1r durante o 
tempo em que esteve associado; 

IV - Havendo edifica9ao no uso da area designada ao associado pioneiro, sera 
calculado o valor correspondente a ser indenizado pela associayao, conforme 
relat6rio, projetos e planilhas financeiras a serem apresentadas pelo mesmo; 

V - Havendo cria96es e plantios, estas serao avaliadas em conjunto pela 
associa9ao e associado, ou atraves de arbitragem e serao incluidos nos calculos 
da indenizayao; 

VI - Os investimentos nas areas coletivas nao serao objeto de indenizayao. 

Artigo 19.0 
- A Associayao tern a preferencia, em primeiro lugar, para a aquisiyao 

das areas dos associados e, somente com a desistencia desta e que estas 
poderao ser repassadas a terceiro, cujo nome tenha sido previamente aprovado 
pela Assembleia Geral, o qual devera ingressar na associayao ficando sujeito ao 
pagamento do valor do investimento ao associado retirante. 

Artigo 20. 0 
- Ap6s a recusa de tres pretendentes apresentados pelo associado 

retirante fica a Associa9ao obrigada a indenizar os valores aportados pelo 
associado retirante, na forma deste estatuto. 

Artigo 21. 0 
- No caso de falecimento de associado, seus herdeiros ou sucessores 

passam a integrar o quadro social da associa9ao e a utilizar a respectiva area por 
este ocupada. 

Artigo 22. 0 
- As areas utilizadas pelos associados pioneiros pertencem a 

associayao e estao cedidas para seu uso, sendo inalienaveis e impenhoraveis pelo 
associado a quern e concedido o uso precario, bem como as areas coletivas ou 
comunitarias que sao as vias internas de circula9ao, as constru90es de uso 
coletivo, equipamentos, planta96es e cria9oes de animais comunitarias, as 
reservas de matas e florestas com seus elementos naturais (fontes, correntes de 
agua, flora e fauna). 

Artigo 23. 0 
- No caso do associado retirante resistir ao recebimento indenizat6rio a 

Associayao consignara o valor judicialmente. 

Artigo 24. 0 
- A associayao mantera um Quadro de Voluntariado, nos termos do 

que dispoe a Lei Federal n° 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, e a Lei 
Estadual n° 18.716, de 08 de janeiro de 2010. 

Artigo 25. 0 
- 0 objetivo da pratica do voluntariado e torn a-la instrumento de 

conscientiza9ao, fomentadora da solidariedade e fraternidade, e ser elemento de 
transformayao da realidade social. 
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§ 1°. S~o voluntaries todos aqueles que desejarem cooperar, gratuitamente, sern 
vinculo trabalhista, com as a90es, programas e projetos da associa9ao. 

§ 2°. Todo voluntario firmara um Termo de Adesao ao Servi90 Voluntario e se 
obriga as regras deste Estatuto Social e ao regimento pr6prio. 

CAPiTULO Ill - DA ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA 

Artigo 26.0 
- Sao 6rgaos da administra9ao: 

a) Assembleia Geral; 

b) Diretoria; e 

c) Conselho Fiscal 

Assembleia Geral 

Artigo 27 .0 
- A Assembleia Geral e o 6rgao maxima da entidade, dela participando 

todos os Associados que estejam em gozo de seus direitos associativos. 

Artigo 28.0 
- A Assembleia Geral elegera e destituira os integrantes do Conselho 

Fiscal e da Diretoria. 

Artigo 29.0 
- A Assembleia Geral se reunira ordinariamente, no primeiro trimestre 

de cada ano para apreciar as contas e as atividades da Diretoria, e a cada tres 
anos para eleger uma nova Diretoria e um novo Conselho Fiscal. 

Paragrafo Onico - A Assembleia Geral se reunira extraordinariamente, por 
convoca9ao do Conselho Fiscal ou da Diretoria, ou pela maioria simples dos 
associados no gozo de seus direitos, sempre que os interesses da associa~o 

exigirem o pronunciamento dos associados para os fins previstos por lei; e, nos 
seguintes cases: altera9ao do estatuto; elei~o de nova Diretoria, por vacancia da 
em exercicio ou destitui9ao; indica9ao de nome substitute em caso de vacancia 
definitiva no Conselho Fiscal, sendo que o quorum sera o voto concorde de 2/3 
(dois) ter9os dos presentes a assembleia, nao podendo esta deliberar em 1a. 
convoca9ao sem a maioria absoluta dos associados, ou com menos de 1/3 (um 
ter90) nas convoca9oes seguintes. 

Artigo 30.0 
- As atividades competentes a Assembleia Geral da ASSOCIA<;AO 

VALE DE TRANSl<;AO sao as seguintes: 

a) deliberar sobre o relat6rio de atividades, balan90 e demais contas da 
associa9ao, a serem apresentadas pela Diretoria; 

b) analisar o parecer anual emitido pelo Conselho Fiscal; 

.. , 



c) autorizar a aquisiyao de bens ou alienayao/instituiyao de Onus sabre a 
totalidade ou parte substancial dos bens pertencentes a ASSOCIA<;AO VALE DE 
TRANSl<;AO; 

d) determinar e atualizar as linhas de ayao da entidade; 

e) eleger e destituir a Diretoria e o Conselho Fiscal; 

f) deliberar sabre emendas ou alterayoes a este Estatuto, inclusive no tocante 
a administrayao; 

g) decidir sabre a extinyao da entidade; 

h) exigir da Diretoria o cumprimento das suas deliberay6es, especialmente 
cobrar as iniciativas tendentes a alcanyar os fins da entidade e a execuc;ao 
rigorosa deste Estatuto, inclusive quanta a publicidade das suas 
convoca96es. 

Artigo 31.0 
- A convocac;ao da Assembleia se dara por edital afixado na sede 

social com 5 (cinco) dias de antecedencia, ou por e-mail enviado a todos os 
associados, com antecedencia minima de 10 (dez) dias, garantido a 1/5 (um 
quinto) dos associados o direito de promove-las. 0 quorum minima para a 
instalac;ao da Assembleia Geral sera, em primeira convocac;ao, com 2/3 (dois 
terc;os) dos associados e, em segunda convocayao, com o numero de associados 
presentes. 

Artigo 32.0 
- As decisoes da Assembleia Geral sao tomadas pela maioria dos 

associados presentes. 

Paragrafo Onico - As delibera96es sabre emendas ou alterayoes ao presente 
Estatuto, bem como a destituiyao dos membros da Diretoria e Conselho Fiscal 
serao tomadas necessariamente e sempre pelo voto concorde de 2/3 (dois terc;os) 
da Assembleia especialmente convocada para estes fins, nao podendo ela 
deliberar, em primeira convocac;ao, sem a maioria absoluta dos associados, ou 
com menos de 1/3 (um terc;o) nas convocayoes seguintes. 

Diretoria 

Artigo 33.0 
- A Diretoria e subordinada a Assembleia Geral, e tera mandate de 

03 (tres) anos, permitindo-se a reeleic;ao, por dois periodos consecutivos para o 
mesmo cargo. 

Artigo 34.0 
- A Diretoria sera composta dos seguintes cargos diretores: 

a) Diretor Presidente; 
b) Diretor Vice-Presidente; 
c) Diretor Secretario; 
d) Diretor Financeiro; 
e) Diretor de Projetos e Design Permacultural; 
f) Diretor de Comunicayao. 



Artigo 35. 0 
- Sao atribuic;oes dos Diretores: 

I - DIRETOR PRESIDENTE: 

a) representar a Sociedade em todos os seus atos, em juizo ou fora dele; 

b) contratar empregados; 

c) convocar Assembleias Gerais e reunioes com o Conselho Fiscal todas as vezes 
• que prec1sar; 

d) convocar e presidir as reunioes da Diretoria a qualquer momento, e, no minimo, 
A. 

uma vez ao mes; 

e) emitir cheques e ordens de pagamento em conjunto com o Diretor Financeiro , 
podendo delegar tais poderes a outro membro da Diretoria, com previa autorizayao 
do Conselho Fiscal; e, movimentar as contas e aplicac;oes financeiras da 
Associayao, em conjunto com o Diretor Financeiro; 

f) desenvolver, coordenar, assistir ou fiscalizar as ac;oes e projetos que a 
Associac;ao execute, participe ou patrocine. 

g) alienar bens, desde que expressamente autorizado pelo Conselho Fiscal. 

h) firmar contratos, convenios ou outro instrumento juridico em nome da entidade, 
em conjunto com qualquer outro Diretor; e, 

i) cumprir as deliberac;oes da Diretoria e as das Assembleias Gerais. 

II - DIRETOR VICE PRESIDENTE : 

a) auxiliar o Diretor Presidente nas func;oes que este designar-lhe; 

b) tomar parte das delibera96es da Diretoria; 

c) substituir o Diretor Presidente em eventuais vacancias e no caso de vacancia 
definitiva; 

d) analisar e estudar o perfil de candidatos a participar da entidade, ou de ac;oes e 
projetos da Associac;ao; e 

e) convocar assembleia geral, em substituic;ao ao Diretor Presidente. 

Ill - DIRETOR SECRETARIO: 

a) cuidar de todos os documentos e livros da entidade, mantendo-os sempre 
atualizados, sob sua guarda e responsabilidade; 

b) secretariar todas as Assembleias Gerais, reunioes de Diretoria e do Conselho 
Fiscal, documentando-as com as respectivas atas e demais documentos 
pertinentes; 
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c) conscientizar o publico em geral, e aqueles especificos a uma determ1nada 
demanda/objeto de patrocf nio da Associa9ao, dos fins e objetivos da Entidade e da 
ac;~o especifica; e 

d) executar atos pr6prios de rela96es publicas em geral. 

IV - DIRETOR FINANCEIRO: 

a) manter em conta corrente bancaria, em nome da entidade, toda importancia 
financeira recebida, gerenciando os respectivos recursos; 

b) manter atualizada a vida financeira da entidade, inclusive a contabilidade e 
presta96es de contas fechadas mensalmente ate o decimo quinto dia util do mes; 

c) assinar cheques, movimentar contas e aplicac;oes financeiras da Associa~o, 
em conjunto com o Diretor Presidente ou a quern este designar; 

d) manter em dia as fichas de assinatura e documentayao da(s) conta(s) 
bancaria(s) da entidade; 

e) manter sempre atualizado o balancete financeiro mensal das contribui96es 
recebidas e de sua aplicac;ao, disponibilizando o exame de livros e documentos; e 

f) preparar a Prestac;ao de Contas anual da entidade. 

V - DIRETOR DE COMUNICAc;Ao: 

a) promover e aferir a imagem da comunidade dentro e fora dela; 

b) promover e divulgar as diversas atividades comunitarias: relac;oes internas e 
externas; cursos, palestras, workshops, seminarios, projetos, etc; 

c) dirigir e coordenar veiculos de midia dentro da comunidade e sabre a 
comunidade: portal da comunidade, radio, informativos etc; 

d) criar e manter atualizado o Cadastro de Voluntariado; e 

e) promover o intercambio em permacultura, atraves de a96es conjuntas com o 
Diretor de Projetos e Design Permacultural. 

VI - DIRETOR DE PROJETOS E DESIGN PERMACUL TURAL: 

a) canalizar para si planejamentos e coordenar todos os projetos e eventos dentro 
da ecovila e aqueles que a entidade promovera fora da ecovila, dentre eles o de 
eco projetos, oficinas, bio construc;oes, formayao de professores em permacultura, 
capacitayao em permacultura, etc; 

b) criar, manter e atualizar um calendario anual de eventos; 

\ 
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c) manter sempre atualizado o cronograma de cada projeto, levando ao 
conhecimento da Diretoria a cada reuniao e convocando-as quando houver 
necessidade de discutir o andamento de um deles; 

d) manter sempre bem informado o Diretor de Assuntos lnstitucionais e Marketing, 
com materiais e informa96es sobre os diversos projetos e a96es, a fim de ser dada 
a necessaria divulga9ao e promo9ao dos eventos; 

e) prom over o intercambio em permacultura atraves de a96es con juntas com o 
Diretor de Assuntos lnstitucionais e Marketing; 

f) ser detentor do conhecimento da filosofia permacultural e promotor das eticas e 
principios de design: saude e bem estar espiritual; cultura e educa9ao; economias 
e finanyas; posse da terra e governo comunitario; manejo da terra e da natureza; 
espa90 construido; e, ferramentas e tecnologia; 

g) coordenar as atividades de permacultura oferecidas aos associados e que serao 
realizadas no Centro Comunitario da ecovila sobre as estruturas produtivas e 
educativas da associa9ao junto a comunidade onde atua; 

h) cumprir as delibera96es da Diretoria e as das Assembleias Gerais. 

Paragrafo Onico - A Diretoria sera composta de no minimo 03 (tres) membros, 
sendo um obrigatoriamente o Diretor Presidente, Diretor Vice Presidente e Diretor 
Financeiro. Fica estabelecido que o Diretor Presidente representara a 
ASSOCIA<;AO VALE DE TRANSl<;AO em juizo e para fins de registro. 

Artigo 36.0 
- Compete aos membros da Diretoria, isoladamente ou em conjunto: 

a) representar a Associa9ao ativa e passivamente; 

b) convocar a Assembleia Geral sempre que julgar necessario; 

c) a gerencia administrativa, legal e financeira da entidade, podendo 
assumir obriga96es e contratar em nome da ASSOCIA<;AO VALE DE 
TRANSl<;AO; 

d) elaborar Regimento lnterno a ser submetido a apreciayao da 
Assembleia Geral, o qual dispora, entre outras coisas, acerca das 
atribui96es e fun96es da Diretoria, da elaborayao do oryamento anual, 
da cria9ao ou extinyao de programas e 6rgaos gestores, e da 
contrata9ao e dispensa de funcionarios; 

e) cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto e as resolu96es da 
Assembleia; 

f) interpretar este Estatuto e resolver os casos omissos; e 

g) apreciar pedidos de qualificayao e de exclusao de associados e submete
los a Assembleia Geral. 
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Artigo 37.0 
- A Diretoria delibera com a presen<;a de 03 (tres) membros pelo 

n1er1os, reunindo-se ordinariamente, uma vez por mes, e extraordinariamente por 
convoca<;ao do Diretor Presidente, ou do Presidente do Conselho Fiscal, ou por 1 /3 
(um ter90) de seus membros. 

Conselho Fiscal 

Artigo 38.0 
- 0 Conselho Fiscal e composto de 03 (tres) membros associados com 

fun9ao deliberativa e fiscalizadora das diretrizes, programas, a<;oes e execu96es 
da entidade, que serao eleitos pela Assembleia Geral, com mandato de 03 (tres) 
anos, podendo ser reeleitos por dais periodos consecutivos para o mesmo cargo. 

Paragrafo Unico - 0 Conselho Fiscal tern pleno acesso, a todo o momenta, a 
qualquer recinto, documento ou informa9ao da Associa9ao, com total privilegio de 
precedencia e antecedencia; inclusive atraves de representante(s) escolhido(s) 
para esse fim. 

Artigo 39.0 
- Compete ao Conselho Fiscal: 

a) acompanhar e fiscalizar a execu9ao or9amentaria, as contas e o movimento 
contabil e financeiro da associa9ao, emitindo parecer anual que sera submetido a 
Assembleia Geral; 

b) examinar e aprovar balancetes e suas respectivas presta96es de contas, 
emitindo Relat6rio Financeiro; 

c) opinar sabre os relat6rios de desempenho financeiro e contabil, e sabre as 
opera96es patrimoniais realizadas, emitindo parecer para os organismos 
superiores da associa9ao; 

d) convocar a Assembleia Geral a qualquer tempo, quando necessario; 

e) dar parecer sabre o balan90 anual, contas e atos da Diretoria; 

f) verificar o exato cumprimento das disposi96es deste Estatuto e do 
regimento interno da Associa9ao; 

g) apreciar toda e qualquer penalidade aplicada pela Diretoria, com faculdade 
para confirmar a decisao ou a reforma-la total ou parcialmente, inclusive podendo 
majorar a pena, sendo a Assembleia Geral a instancia final; 

h) instaurar procedimento administrativo, com fins de processo interno para 
averiguar procedimentos de culpa ou dolo de qualquer associado; 

i) instituir comissoes, grupos de trabalho, equipes e delega96es, com o 
objetivo de realizar estudos, eventos e administra9ao de verbas, com fins 
especificos, inclusive no intuito de terceirizar a<;Oes e incentivar parcerias; 

j) estabelecer ou modificar, a qualquer tempo, o seu regimento interno, o da 
Diretoria e dos diversos seguimentos da Entidade; ~~10~ I;, • 
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~) v tar. caso necessar10 e com just1ficat1va, as dec1soes da Diretor1a. sempre 
no interesse da Associayao. cuidando de preservar os fundamentos de sua 
institu i9ao, suas finalidade e objetivos. 

Paragrafo Unico - 0 Conselho Fiscal tern capacidade para dirimir d1vergencias e 
questoes internas; resolver duvidas sobre a interpretayao das normas da 
Entidade, inclusive das decisoes da Diretoria. 

CAPiTULO IV - DO EXERCiCIO SOCIAL 

Artigo 40. 0 
- 0 exercicio social tera a dura9ao do ano civil , terminando em 31 de 

dezembro de cada ano. 

Paragrafo Unico - Ao fim de cada exercicio social, a Diretoria fara elaborar, com 
base na escritura9ao contabil da Sociedade Civil, um balan90 patrimonial e a 
demonstra9ao do resultado do exercicio e uma demonstra~o das origens e 
aplica9oes de recurso. 

CAPiTULO V - DO PATRIMONIO 

Artigo 41. 0 
- 0 patrimonio da ASSOCIA<;AO se destina, unica e exclusivamente, 

as finalidades da Entidade e sera assim formado: 

a) pelos bens m6veis e im6veis incorporados atraves de doa~o. aquisi~o ou 
quaisquer outras formas legais; 

b) atraves dos beneficios oriundos de subven9oes, convenios, contratos ou 
projetos de auto sustenta~o financeira ; 

c) por doa9oes, legados e recebimentos de contrapartidas de 
execu9oes/administra~o de a9oes e projetos; 

d) auxilios e rendas eventuais, inclusive aquelas decorrentes da aplica~o em 
Fundos de lnvestimento, preferencialmente mantidos por estabelecimentos 
bancarios oficiais, e da aliena~o de bens m6veis ou im6veis; 

e) pelas contribui9oes dos associados, que vierem a ser eventualmente ftxadas 
pela Assembleia Geral; 

f) pelo produto da venda de publica9oes e da realiza~o de eventos de qualquer 
natureza; e 

g) outras rendas eventuais. 

§ 1°. A aliena~o, hipoteca, penhor, venda ou troca dos bens patrimoniais da 
Associa9ao somente podera ser decidida por aprovayao da maioria absoluta da 
Assembleia Geral Extraordinaria, convocada especificamente para tal fim. 

§ 2°. Na hip6tese da Associa9ao obter e posteriormente perder a qualificayao 
como OSCIP, o acervo patrimonial disponivel, adquirido com recursos publicos -· ~...)..._t4lOS E Ci~ 
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dl 1r :-.r1t o p rlodo em que tiver perdurado aquela qualif1ca9ao, bem como os 
der1tes financeiros decorrentes de suas atividades, devera ser transfer1do a 

OLJtra pessoa juridica qualificada nos termos da Lei 9.790/99 e da Lei 14.870/03, a 
qual tenha, preferencialmente, o mesmo objeto social, ou, na falta de pessoa 
juridica com essas caracteristicas, a Uniao e ao Estado de Minas Gerais, na 
proporyao dos recursos por eles alocados. 

Artigo 42. 0 
- Toda dinheiro auferido pela Associa9ao sera mantido em conta 

corrente bancaria em name da instituiyao e movimentada em conjunto pelo 
Diretor Presidente e Diretor Financeiro. 

Artigo 43. 0 
- Os bens im6veis da Associa9ao s6 poderao ser adquiridos, onerados 

ou alienados a qualquer titulo, por proposta oriunda da Diretoria, desde que 
aprovada pela Assembleia Geral , especialmente convocada em carater 
extraordinario para esse fim especifico, no qual estejam presentes, pelo menos, 
2/3 (dais teryos) dos associados no gozo de seus direitos estatutarios, em votayao 
na qual a proposta seja aprovada por maioria de 2/3 (dois teryos) dos presentes, 
em 02 (dais) escrutinios. 

§ 1° - No caso de aquisiyao de bens m6veis ou im6veis, na forma de doayao, esta 
somente sera submetida as formalidades previstas no caput do presente artigo, se 
estiver condicionada a qualquer tipo de encargo. 

§ 2° - A definiyao dos criterios a serem obedecidos, para o recebimento de 
doayoes sem encargos, sera de competencia da Diretoria, ouvido o Conselho 
Fiscal da Associayao atraves de parecer por escrito. 

§ 3° - 0 Conselho Fiscal tern autonomia para autorizar o Diretor Presidente a 
alienar, sem consulta a Assembleia, bens no valor de ate 20o/o do patrimonio. 

CAPiTULO VI - DA EXTINCAO 

Artigo 44. 0 
- A Associayao podera ser extinta por sugestao da maioria dos 

associados, em qualquer tempo, desde que seja convocada uma Assembleia Geral 
Extraordinaria para tal fim, ou podera ser extinta por determinayao legal. 

§ 1° - No caso de extinyao, competira a Assembleia Geral Extraordinaria 
estabelecer o modo de liquidayao, nomear o liquidante e o Conselho Fiscal que 
devam funcionar durante o periodo da liquidayao. 

§ 2° - A transferencia, em caso de dissoluyao da entidade, do respectivo 
patrimonio liquido, sera feita em favor de outra pessoa juridica qualificada nos 
termos da Lei 9.790/99 e da Lei 14.870/03, a qual tenha, preferencialmente, o 
mesmo objeto social da extinta, ou, na falta de pessoa juridica com essas 
caracteristicas, a Uniao e ao Estado de Minas Gerais, na proporyao dos recursos 
por eles alocados (artigo 5°, V - Lei 14.870/03). 

§ 3° - o que exceder de patrimonio liquido, ap6s a transferencia de que trata o 
paragrafo anterior, cabera a Assembleia Extraordinaria decidir o destino que sera 
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dado os mesmos, que, em qualquer hip6tese ira para instituiyao sem fins 
lucrativos com atividades dentro do municipio ou na reg1ao. 

CAPiTULO VII - DAS DISPOSICOES GERAIS E FINAIS 

Artigo 45.0 
- Em obediencia ao principio da publicidade, previsto no artigo 4° do 

presente Estatuto, esta associa9ao em sua prestayao de contas a coletividade: 

a) observara os principios fundamentais de contabilidade e das Normas 
Brasileiras de Contabilidade; 

b) dara publicidade por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercicio 
fiscal, ao relat6rio de atividades e das demonstra96es financeiras da entidade, e 
tambem colocara a disposiyao para exame de qualquer cidadao, as certidoes 
negativas de debitos junto ao INSS e ao FGTS; 

c) realizara auditoria, inclusive por auditores externos independentes, se for o 
caso, da aplicayao dos eventuais recursos objeto do termo de parceria, conforme o 
previsto em regimento; 

d) observara o disposto no paragrafo unico do art. 70 da Constituiyao Federal 
de 1988, quanto aos recursos e bens de origem publica recebidos. 

Artigo 46. 0 
- Em razao da finalidade nao lucrativa da entidade, a mesma tern 

obrigatoriedade de investimento de seus excedentes financeiros no 
desenvolvimento das pr6prias atividades, vedada a distribuiyao, entre os seus 
associados, conselheiros, diretores ou doadores, de eventuais excedentes 
operacionais ou parcelas do seu patrimonio, auferidos mediante o exercicio de 
suas atividades. 

Artigo 47. 0 
- E proibida a distribui9ao de bens ou de parcela do patrimonio liquido 

em qualquer hip6tese, inclusive em razao de desligamento, retirada ou falecimento 
de associado ou integrante da entidade. 

Artigo 48. 0 
- As atas das Assembleias Gerais e dos Conselhos serao lavradas 

digitalmente e colecionadas em pastas pr6prias para, posteriormente, serem 
encadernadas. 

Artigo 49. 0 
- Os recursos e o patrimonio da sociedade provem de contribuiyao dos 

associados, colaboradores, de verbas a ela encaminhadas por institui9oes e 
funda96es publicas ou privadas, de doa96es, subven96es e de rendimentos 
pr6prios. 

Artigo 50. 0 
- A associa9ao sera dissolvida a pen as nos casos previstos em lei e por 

decisao da Assembleia Geral, expressa por no minimo 2/3 (dois ter9os) dos 
associados, sendo que seu patrimonio liquido sera transferido a outra pessoa 
juridica similar, de mesma qualificayao, preferencialmente que tenha o mesmo 
objeto social da extinta, neste caso cabendo aos membros da Diretoria serem os 
liquidantes da associa9ao. 
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Artigo 51 .0 
- Os membros da Diretoria, Conselheiros e os demais associados nao 

recebem desta associaQao qualquer especie de remunerayao em razao das 
fun9c5es e atividades exercidas, sendo que todos os recurses e rendas geridos pela 
associayao serao aplicados integralmente no territ6rio nacional e na manuten~o e 
desenvolvimento de seus objetivos institucionais. 

Artigo 52.0 
- De acordo com o disp~to no art. 4°, inciso VI , da Lei 9790/99 e 

somente ap6s aprovayao da Assembleie Geral, para os dirigentes da associa~o 
que atuem efetivamente na gestao executiva e para aqueles que a ela prestam 
serviQos especificos, poder-se-a institt.tir remunera~o, respeitados, em ambos os 
casos, os valores praticados pelo mercado, na regiao correspondente a atua~o 
social. .. 

/., .. . 
Artigo 53. 0 

- A Diretoria esta autorizada a proceder ao registro legal do presente 
Estatuto que entra em vigor na data qe sua aprova9ao. Os casos omissos serao 
resolvidos pela Assembleia Geral ~ -. 

Gerard Jeths 

Diretor Presidente 

Andrea Lucia Nazario Villares 

Secretaria e Advogada - OAB/SP 102.679 

16 



., 
36440 

u•v M . -.. o 
u 36438 

AHGUIVA 

ev HTU 'l . • AZU 36441 
36434 ~~~r-=-~-=-~~-----~--~-----. 

.. J\RQU•Y ~H ro 
AZU 36433 

95744 
• , 
I 

• 

CART RIO DE CONCEIC 0 DO RIO 
VERDE - llG 

CART IO DE REGISTRO DE LOS E 
OOCUW:NTOS E CML MS PESSOAS 

JURIDtCAS 
CNPJ: 17.333.820I0001-06 

Rua JMrio Ribeiro Junqueira ~ 360, Loja 8 -
Centro 

Fone: 35 1218 



CAR RIO DE CONCEI~ 0 DO RIO VERDE - MC 
CARTORIO DE REGIS'l'RO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS P~AS JURiDICAS 

Coa~o do Rio Verde-MG 
CNPJ: 17.333.820I0001-G6 

Raa M'rio Ribeiro Jaaqaeira a• 360, Loja 8 - Ceatro - CEP: 37430-000 - FOH: (35)3335-1218 
......_ ___________ --=L=•=iz=-==•=s•=•~vo:...=.::Gi m Madaad - =K=i=•::....I ____________ ~ 

" 

Recibo nUmero OOOOQ0412 
Rmstr·o NJimero: 168 

Recebi de Associ~ Vale de Transi~o S/C - OSCIP a importancia de R$ 577 ,53 referente ao 
pagamento de custas e emolwnentos confo1me discriminado abaixo: 

• 

Val•ru Panda 

COflip Ato QM. E ••• ii:•• Rec:• pe TFJ Total 

· 6101~ ,A•a••~I• pl i:lipar n:g • ••l•r .. JI•-•• 11,21 18',72 432,40 
1101-1 ;Al._:,. i••• 23 184,U 6,21 34,73 145,13 

Total 408,59 24,49 144,45 577,53 
• 

fevereiro de 2015 
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