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Alterações nas normas estatutárias aprovadas na Assembleia Geral do dia 11 de junho

ESTATUTO §OCIAL T}O INSTITUTO RONDON IT{INAS

cepíruto I

DA DENoMrurçÃo e Ánen DE ATUAçÃo ceoenÁrrcl

Art. 1s - O lnstituto Rondon Minas, designado por Projeto Rondon@ Minas, ê uma Organização Não
Governamental, de direito privado, com personalidade juridica própria, inscrito no CPNJ 08.318.476/0001-
87, sem fins lucrativos e político-partidários, constituÍda por prazo indeterminado, fundada ern 11 de abril
de 2005, tendo como espaço geográfico de atuaçâo o Estado de Minas Gerais, com sede à Rua José
Rachel de Pinho, n. 213, Baino Jardim Vitória, Belo Horizonte/MG, CEP 31975-320, vinculado à
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS RONDONI§TA§, reger-se-á por este Estatuto Social e pela legislaçâo
pertinente.

Art. 20 - O uso do nome Projeto Rondon@ e a suâ logomarca foram autorizados pela Associação Nacional
dos Rondonistas, proprietária da marca, conforme Certificado de Registro de Marca No 821062247, de 1A
de julho de 2001, expedido pelo lnstituto Nacionalda Propriedade lndustrial-lNPl. Essa autorizaçâo poderá
ser cancelada caso o lnstituto Rondon Minas nâo atendam aos princípios e a filosofia da Associaçâo
Nacional dos Rondonistas.

A,rt. 30 - A vinculagão mencionada nos Arts. 1o e 20 nâo implica, em qualquer hipótese, co-responsabitidade
civí|, administrativa ou financeira entre as duas lnstituições.

Art. 4., - A atuação do Projeto Rondon@ Minas poderá ser efetivada em outros Estados da Federação
desde que em parceria com â Associaçâo Estadual dos Rondonistas no Estado onde atuar e, no caso de
não existência desta, em parceúa com a Associação Nacionat dos Rondonistas e com outros órgâos ou
lnstituições parceiros e não fará qualquer discriminaçâo de raça, cor, gênero ou religiâo.

CAPíTULO II

DOS OBJETIVOS E FINALIDADES

Art 5o - O P§eto Rondon@ Minas tem por finalidade:

Propugnar pela continuidade dos ideais e fundamentos do Projeto Rondon@ Minas, divulgando seus feitos
e realizaçóes, no sentido de estimular a promoção do voluntariado, da cidadania e a participaçâo da
sociedade na soluçâo dos problemas nacionais, regionais e locais;
Preservar a memória do Projeto Rondon@ Minas, divulgando suas açÕes, história e contribuição ao
desenvolvimento sustentável e à integraçâo nacional, bem como a efetiva interação entre comunidades e
lnstituiçôes de Ensino Superior e Técnico do Estado de Minas Gerais;
Promover gestÕes que objetivem açÕes conjuntas de governo, lnstituiçÕes de Ensino Superior, através
dos seus corps docentes e discentes, iniciativa privada e comunidades, que visem a participação dos
universitários e de membros da sociedade civil em atividades curriculares e extracurriculares nas
localidades urbanas e rurais do Estado de Minas Gerais, conhecendo e intervindo na realidade social
daquelas comunidades;
Proporcionar às comunidades urbanas e rurais a oportunidade de se beneficiar da competência técnica e
científica especializada dos professores e estudantes universitários das instituiçÕes de Ensino Superior,
ali baseados de forma temporária ou permanente, a titulo de açáo cdmunitária para o desenvolvimento de
suas populaçôes e combate à pobreza segundo os parâmetros da sustentabilidade;
Promover programas de ensino, pesquisa e extensáo com lnstituiçÕes de Ensino Superior e instituiçÕes
sirnilares, no que se refere às áreas de atuação do Projeto Rondon@ Minas, inclusive, programas de defesa
e preservação ambiental das reservas da Biosfera e das Unidades de Conservaçâo localizadas no Estado
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Promover a atuação multi, inter e transdisciplinar, desenvolvendo e implementando metodologias e
tecnologias sociais;
Desenvolver estudos e pesquisas, tecnologias alternatívas, produçáo e divulgação de informações e
conhecimenios técnicos e científicos sobre sociedade, cultura, lazer, meio ambiente; saúde, etnia e
diversidade, empreendedorismo e turismo em seus diversos aspectos, difundindo informaçÕes relevantes
para os associados com a elaboraçâo e publicaçâo de artigos científicos em meio eletrônico e impresso,
relatórios e pareceres técnicos de diagnóstico de empreendimentos e inventários de destinos turísticos;
Promover a educação com preço justo, observando-se a forma complementar de participação das
organizaçÕes específicas, realizando congressos, seminários, eventos, campanhas sociais, cursos,
minicursos, work shop, oficinas, vivências em programas voltados para a capacitaçâo, o treinamento, o
aperfeiçoamento e melhor qualificação dos públicos atendidos, bem como, outras formas e ferramentas
de educaçâo existentes;
Desenvolver e estimular a implantação e acompanhamento de programas de qualidade nos setores da
educação, saúde, meio ambiente e de conservaçâo do patrimônio histórico, artístico e cultural nacional,
além da valorização das potencialidades turísticas no sentido de promover o desenvolvimento estadual;
Promover programas de capacitaçâo e treinamento de mão-de-obra junto às comunidades, especialmente
as localizadas no interior do Estado de Minas Gerais, visando desenvolver sistemas alternativos de
produçáo, comércio, emprego, renda, serviços e crédito;
Promover projetos em parceria com Associaçôes de Rondonistas de outros Estados da Federação no
sentido de valorizar a integraçâo nacional a partir de práticas descentralizadoras e troca de experiências
entre os Rondonistas'
Auxiliar na garantia e efetividade da educaçâo, cultura e assistência socialcomo instrumênto de promoção,
defesa e proteçáo da infância, adolescência, juventude, de adultos e idosos, além de assessorâr, elaborar
e promover projetos de leis de incentivo em âmbito municipal, estadual e federal, podendo pleitear, por
iniciativa própria ou pelas ínstituições a quem assessora, junto aos Ministérios Governamentais de
qualquer natureza, os apoios financeiros de Fundos Nacionais, Estaduais e Municipais, bem como atuar
na divulgação e promoção dos direitos relativos à Previdência e à Assistência Social de acordo com a Lei
Organiza da Assistência Social (1993) e diretrizes do Sistema Unico de Assistência Social;
Atuar na promoção, proteçâo e recuperação da saúde e da segurança alimentar e nutricional;
Atuar na divulgação do Sistema Unico de Saúde - SUS, bem como na efetivação dos seus princípios
norteadores;
Educar para o uso responsável dos recursos naturais priorizando as açÕes da Agenda 21 Mundial,
Brasileira e Local por meio da educaçâo ambiental, do ecoturismo, do turismo ecopedagógico, de
desenvolvimento de projetos turísticos e de sustentabilidade, como forma de compensação e mitigação de
impactos ambientais, bem corno, tornar efetivos os princípios e açÕes oriundos das normas internacionais
das quais o Brasilé signatário ou que sejam harmoniosos com os princípios adotados pelo Brasil;
Atuar na divulgaçâo e promoçáo das normas, açÕes e princípios internacionais oriundos de Tratados,
ConvençÕes, Acordos, Pactos, Resoluções lnternacionais e outros firmados pelo Brasil no âmbito da
comunidade internacional, bem como, a Carta da Organizaçáo das NaçÕes Unidas (ONU);
lmplementar, debater e desenvolver ações e métodos de pesquisa que tenham por objeto os direitos
ambientais de todos os tipos, dando ênfase ao biodireito, direitos da fauna e flora brasileira, direito dos
animais e direitos à cidade;
lmplementar, debater e desenvolver ações e métodos de pesquisa que tenham por objeto os direitos
humanos, a cidadania e a democracia;
Fomentar o desenvolvimento local integrado e sustentável (DLIS) e a geraçáo de emprego, trabalho e
renda pela elaboração e implementação de projetos de base comunitária com foco na redução das
desigualdades sociais e redistribuição de renda e a formação de redes de turismo e economia solidários;
Experimentar novos modelos socioprodutivos e de sistemas alternativos de produçâo, comércio, emprego
e crédito para dar poder ao capital hurnano local e criar tecnologias sociais, sem visar lucro;
Promover os direitos estabelecidos através da sua divulgaçâo e por assessoria jurÍdica de interesse
suplementar, bem como, pleitear junto ao Ministério Público e Defensoria Pública os direitos coletivos e
difusos;
Defender, em juízo ou fora dele, os interesses de seus associados, desde que tais interesses possam ser
caracterizados como coletivos, difusos ou individuais homogêneos e possam acarretar benefícios, diretos
ou indiretos, para seus associados;
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xxm. Desenvolver açôes e programas que objetivem a efetiva proteção aos Direitos Humanos na região do
estado de Minas Gerais e em todo territôrio nacional, tendo para isso que fomentar parcerias públicas e
institucionais com o Ministério Público, as Defensorias Públicas da Uniâo e dos Estados, os Órgãos dos
Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo, entre outros;
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XXIV. Promover a ética, a paz, a cidadania, os direitos humanos, a democracia e outros valores universais, bem

como as açÕes de inclusão de pessoas mm necessidades especiais;
XXV. lncentivar a criação e fomentar Comitês de Bacias Hidrográficas, Conselhos e outros mecanismos de

participação popular e controle social em Minas Gerais;
XXVI. Fomentar a participaçáo da juventude nos processos de gestâo e realização de projetos, fortalecendo o

protagonismo juvenil em Minas Gerais, bem como promover a inclusâo digital, o desenvolvimento de
tecnologias e a capacitaçâo técníca acerca de temas relacionados à área de ciência, tecnologia e inovaçáo,
além da expansâo de tais técnicas observando os objetivos estatutários;

»§/ll. Buscar a efetivação dos direitos das crianças e dos adolescentes já garantidos e regulamentados pelo
Estatuto Social da Criança e do Adolescente - ECA, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDB), bem como, o combate à exploração infanto-juvenil no âmbito do ordenamento jurídico nacional;

XXVlll. Fomentar, promover e incentivar a melhoria da qualidade de vida através do desenvolvimento de
atividades desportivas e de lazer entre crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos;

XXIX. DÍvulgar e apoiar as práticas e iniciativas voltadas à agricultura urbana e rural com foco nos conceitos e
princípios da agroecologia e permacultura;

XXX. Prestar assistência técnica, social, jurídica e de extensâo rural aos agricultores familiares, às comunidades
remanescentes de quilombos, indÍgenas, tribais, populaçÕes tradicionais, e demais assentados da reforma
agrária e população em situação de ocupaçâo, bem como colaborar na promoção dos direitos previstos
pela Convençâo 169/89 da Organizaçáo lnternacional do Trabalho - OIT que garante o acesso ao
atendimento prioritário a comunidades indígenas, comunidades remanescentes de quilombos e demais
populaçÕes tradicionais através de açôes de mediaçáo, articulaçâo política e formação de lideranças
comunitárias, além de desenvolver atividades socioeducativas formais e nâo formais atendendo às metas
de educação afrodescendente e indígena nas escolas e comunidades de acordo com a tegislação vigente;

XXXI. Supervisionar e realizar a elaboraçâo de planos diretores, bem como, os estudos de viabilidade e
organizacionais dentre outros, relacionados a obras e serviços de arquitetura e engenharia, que visem a
prestaçâo de serviços efetivos e eficientes ligados ao urbanismo, agronomia, agrimensura, paisagismo,
meio ambiente, saneamento ambiental, patrimônio histórico e arquitetônico e assemelhados;

XXXll. Atuar, dentro das limitaçÕes previstas neste Estatuto Social, no controle social, administração, fiscalizaçáo
das políticas públicas em geral, especialmente de moradia e obras de infraestrutura urbana e rural e
demaÍs açÕes abrangidas pelo Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, e outros dessa natureza;

XXX|ll. Garantir a eficácia dos direitos humanos, dentro de suas atribuiçÕes e competências, atravês da criaçáo,
efetivação, realização de projetos em parceria com as instituiçôes públicas e/ou privadas, sobretudo, no
tocante aos direitos sociais previsto no caput do art. 6o da Constituição da República Federativa do Brasil,
promulgada em í.988, priorizando o Direito à Moradia, Direito à Terra e Direito à Cidade, a fim de buscar
a observância plena desses direitos em todo o território de atuaçâo do Projeto Rondon@ Minas;

XXXIV. Criar e expandir, junto às comunidades e grupos, ferramentas de comunicação popular através de mÍdias
alternativas, podendo serde forma oral, impressa, audiovisual, digital, bem como criar materiais impressos,
digitais e/ou audiovisuais com o objetivo de registrar e prêservar a história, as culturas locais e o patrimônio
material e imaterial de comunidades em risco eminente de remoçáo, reassentamento ou extinçâo e outras
abrangidas pelas diversas temáticas de atuaçâo do Projeto Rondon@ Minas;

XXXV. Capacitar organizações, sociedade civile poder público para construçâo de planejamentos participativos
de políticas públicas de comunicação na busca de potencializar suas açÕes e abrangência.

Parágrafo primeiro: O Projeto Rondon@ Minas poderá participar de licitaçÕes, celebrar termos de
parceria, convênios, contratos ou acordos de cooperaçâo técnico-financeira com entidades públicas ou
privadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais, visando a execução de programas e projetos e a
obtençâo de recursos para a consecuçáo de seus objetivos institucionais, priorizando a prestaçáo de
serviços públicos por meio de concessão e permissáo.

Parágrafo segundo: No desenvolvimento de suas atividades e na aplicação e gestâo de recursos e bens
públicos, o Projeto Rondon@ Minas observará os princÍpios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade, economicidade, razoabilidade e da eficiência e nâo fará qualquer discriminaçâo de raça, cor,
gênero ou religião.

Art. 60 - O Projeto Rondon@ Minas terá Resoluções
Assembleia Geral, disciplinaráo o seu funcionamento.

Normativas Complementares que, aprovadas pela
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DA oRGANzlçÃo

Aft.7a - O Projeto Rondon@ Minas terá a seguinte organização:

l. Assembleia Geral;
ll. Diretoria Executiva;
lll. Conselho Fiscal.

Mino
de 2016

protocolada ou em AR, aos
meio eletrônico, todos com

Art. 8(l - A Assembleia Geral, órgâo soberano do Projeto Rondon@ Minas, se constituirá dos associados
em pleno gozo de seus direitos estatutários.

Parágrafo único - O Projeto Rondon@ Minas não remunera, sob qualquer forma, os cargos em exercício
de sua Diretoria Executiva e seu Conselho Fiscal, cujas atuaçÕes são inteiramente voluntárias"

CAPÍTULO IV

DA ASSEilIBLEIA GERAL

Art. 9o - A Assembleia Geral será constituída pela totalidade dos associados admitidos na forma prevista
neste Estatuto Social.

Art. í0o - Compete à Assembleia Geral:

l. Eleger e destituir a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal;
ll. Alterar o Estatuto $ocial e destituir, total ou parcialmente, o Conselho Fiscal e os integrantes da Diretoria

Executiva, mediante o voto mncorde de 213 (dois terços) dos presentes à Assembleia Geral,
especialmentê, convocada para esse fim, nào podendo ela deliberar, em primeira convocação, sem a
maioria absoluta dos associados, ou com menos de 1/3 (um terço) nas convocações seguintes;

lll. Decidir sobre a extinção do Projeto Rondon@ Minas;
lV. Decidir sobre a conveniência de alienar, transigir, hipotecar ou permutrar bens patrimoniais;
V. Aprovar as ResoluçÕes Normativas Complementares;
Vl. Aprovar o Plano Estratégico do Projeto Rondon@ Minas contendo açôes de curto, médio e longo prazo.

Parágnfo Primeiro: A Assembleia Geral poderá ser de caráter Ordinário ou Extraordinário.

Parágrafo §egundo: A Assembleia Geral Ordinária reunir-se-á trienalmente para a eleição da Diretoria
Executiva e Çonselho Fiscal e anualmente para aprovar a proposta de programaçâo anual do Projeto
Rondor@ Minas, submetida pela Diretoria Executiva; apreciar o relatório anual da Diretoria Executiva e
tomar, discutir e homolqar as contas e o balanço aprovado pelo Gonselho Fiscal.

Parágrafo Terceiro: A Assembleia Geral Extraordinária reunir-se-á trimestralmente para destituir a
Diretoria Executiva, acompanhar as atividades e relatórios sobre os Projetos em andamento; avaliar a
admissáo e exclusáo de associados e avaliar apresentação da prestação de contas parcial, bem como,
aprovar as ResoluçÕes Nornrativas Complementares conforme artigo 6o.

Art, {í -AAssembleia Geral Extraordinária poderá serconvocada, êm qua§uertempo, pelo Presidente
ou Vice Presidente, pelo Conselho Fiscalou por um teço (1/3) dos seus membros, ou ainda, por um
quinto (1/5) dos associados no gozo de seus direitos sociais.

Art. {2 - A convocaçáo será feita por meio de corespondência pessoal,
associados ou por edital publicado na imprensa local, ou ainda, por
antecedência mÍnima de quinze (15) dias.
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Parágrafo Único: A convocaçâo deverá mencionar, explicita e sumariamente, a ordem do dia, data, local
e hora da reuniâo.

Art. í3 - O associado ou membro da Diretoria Executiva que não participar de três reuniÕes ou
Assembléias Gerais consecutivas e às festividades ê comemoraçÕes de confraternização desenvolvidas
pelo Projeto Rondon@ Minas deve justificar ao Presidente ou ao Vice-Presidente o motivo da ausência de
iarma a não ter cancelado o sêu vínculo de associado ou a perda de seu cargo.

Parágrafo Único: No caso da ausência de membros quê exerçam posiçÕes de destaquê no Conselho
Fiscal ou na Diretoria Executiva, o motivo da ausência deve ser justificado oralmente na reuníâo
subseqüente,

Art. {4 - A Assembleia Geral instalar-se-á, em primeira convocaçáo, na hora índicada com 50% dos
associados, ou meia hora depois, com qualquer número, lavrando-se ata dos trabalhos realizados.

Parágrafo Primeiro: As atas deverâo ser assinadas pelo Presidente ou representante devidamente
autorizado, e pelos associados presentes à Assembleia Geral.

Parágrafo Segundo: A leitura de cada ata dar-se-á no início da reuniâo subseqüente sendo colocada no
arquivo de registro de reuníÕes, após ter sÍdo aprcvada. Caso seja necessária alguma modificaçâo no
conteúdo da ata, esta deverá ser lida novamente, em reuniâo subseqüente, e depois arquivada.

Art. {5 - O Projeto Rondon@ Minas adotará práticâs de gestáo administrativa, nêcessárias e suficientes,
a coibir a obtençáo, de forma individual ou coletiva, de benefícios e vantagens pessoais, em decorrência
da participaçâo nos processos decisórios.

CAPíTULOV

DA DIRETORIÀ EXECUTIVA

Art,{6 - A Diretoria Executiva será constituída por um Presidente; Vice Presidente, Secretário, Primeiro
Tesoureiro, Segundo Tesoureiro.

Parágrafo Primeiro: O mandato da Diretoria Executiva será de 03 (três) anos, sendo vedada mais de uma
reeleiçáo consecutiva.

Parágrafo Segundo: A Diretoria Executiva designará Comissâo Eleitoral, constituída por pelo menos três
membros, nenhum deles candidato.

Parágrafo Terceiro: A Assembleia Geral definirá Resolucâo Normativa Complementar que regula o
processo eleitoral, bem como a forma do edital de convocação para as eleiçÕes, receber as inscrições,
aceitar a indicação de fiscais, organizar as eleiçÕes, apurar os voto§, examinar os possíveis recurso§ e
declarar o vencedor.

Parágrafo Quarto: Na hipótese de chapa única, o procedimento eleitoral poderá ser simplificado,
concentrando-se todos os atos na respectiva Assembleia de eleição, facultando-se, ainda, a votaçâo por
aclamação.

Parágrafo quinto: Na hipótese de qualquer impedimento na realização da eleiçâo e posse da Diretoria
Executiva subsequente, considerar-se-ão pronogados os mandatos dos membros da Diretoria Executiva
em exercício até a eleição da nova diretoria.
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Art. t7 - Competê à Diretoria:

l. Elaborar e submeter à Assembleia Gerala proposta de programação anualdo Projeto Rondon@ Minas;
ll. Habilitar programas e projetos dentre as finalidades do Projeto Rondon@ Minas;
lll. Executar a programação anual de atividades do Projeto Rondon@ Minas;
lV. Elaborar e apresentar à Assembleia Geralo relatório anual;
V. Reunir-se com instituiçÕes públicas e privadas para mútua colaboraçâo em atividades de interesse comum;
Vl. Convocar contador (a) e funcionários (as) de programas e projetos em andamento, quando julgar

necessário;
Vll. Contratar e demitir funcionários;
Vlll. Nomear e destituir os ocupantes de funçÕes de confiança até os níveis de diretoria e de chefe de

assessoria, na estrutura técnico-administrativa e profissional do Projeto Rondon@ Minas a ser descrita no
momento da habilitação do projeto, delegando-lhes as atribuiçÕes e fixando-lhes os honorários,
gratificaçÕes ou vencimentos;

lX. Propor à Assembleia Geral a modificação do presente Estatuto Social;
X. Avaliar as parcerias que venham a ser indícadas para que não existam divergências com a filosofia do

Projeto Rondon@ Minas;
Xl. Controlar a administração do patrimônio, pronunciando-se sobre a aquisição, a alienação por qualquer

forma, a transferência, a permuta ou oneração de bens do ativo fixo do Projeto Rondon@ Minas, ouvindo
o doador dos recursos, se for essa a forma da origem dos recursos, assim como opinar sobre a obtenção
de empréstimos de qualquer espécie;

Xll. Autorizar o ressarcimento pelas despesas necessárias e comprovadas para o exercício do serviço
voluntário, conforme artigo 3o, parágrafo único, da Lei Federal no 9.608/98.

Art. í8 - A Diretoria Executiva se reunirá no mínimo uma vez por mês.

Art. 19 - Compete ao Presidente:

l. Presidir a Assembleia Geral;
ll. Convocar e presidir as reuniÕes da Diretoria Executiva;
lll. Traçar a política e as diretrizes do Projeto Rondon@ Minas e zelar pela observância dos seus objetivos e

finalidades;
lV. Representar o Projeto Rondon@ Minas judicial e extrajudicialmente, podendo ter esta funçâo delegada a

um preposto de acordo com o estabelecido em lei.
V. Cumprir e fazer cumprir este Estatuto Social e as Resoluções Normativas Complementares;
Vl. Elaborar Resoluçôes Normativas Complementares, submetendo suas aprovaçôes na Assembleia Geral;
Vll, Receber bens, doaçÕes e subvençÕes destinados ao Projeto Rondon@ Minas, ouvindo os demais

membros da Diretoria Executiva;
Vlll. Celebrar convênios, acordos, ajustes, contratos e similares, "ad referendum" da Diretoria Executiva;
lX. Movimentar, juntamente com o Primeiro Tesoureiro, as contas do Projeto Rondon@ Minas, bem como

ordenar despesas e autorizar pagamento, observada a legislaçâo pertinente;
X. Assinar cheques, procuraçÕes e outros documentos para movimentação bancária;
Xl. Autorizar qualquer pagamento de qualquer natureza que dígam respeito ao Projeto Rondon@ Minas;
Xll. Assinar procurações para movimentação bancária concedida a coordenadores de projetos autorizados;
Xlll" Submeter em Assembleia Geral as prestaçÕes de contas após parecer do Conselho Fiscal;
XlV. Designar associados para exercerem os cargos de coordenadores nas representaçôes do Projeto

Rondon@ Minas no interior do estado de Minas Gerais e Região Metropolitana de Belo Horlzonte.

Parágrafo Primeiro: O Presidente, em suas faltas e impedimentos, será substituído pelo Vice-Presidente.

Parágrafo Segundo: Poderão se
pertencentes aos quadros sociais do
Social.

AÉ.20 - Compete ao Vice-Presidente:

candidatar aos Érgos da Diretoria Executiva os Rondonistas
Projeto Rondon@ Minas, de acordo com o previsto neste Estatuto
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l. Secretariar as reuniôes da Diretoria Executiva e da Assembleia Geral e redigir as atas;
ll. Arquivar todas as notícias das atividades do Projeto Rondon@ Minas;
lll. Substituir o Presidente em suas faltas ou impedimentos;
lV. Assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu término;
V. Prestar, de modo geral, sua colaboração ao Presidente.

Art.21- Compete ao Secretário:

l. Substituir o Vice-Presidente em suas faltas ou impedimentos;
ll. Assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu término;
lll. Prestar, de modo geral, a sua colaboração ao Vice-Presidente.

Art.22 - Compete ao Primeiro Tesoureiro:

l. Arrecadar e contabilizar as contribuições dos associados, rendas, auxílios e donativos, mantendo em dia
a escrituraçâo do Projeto RondontD Minas;
Pagar as contas autorizadas pelo Presidente;
Apresentar relatórios de receitas e despesas, sêmpre que forem solicitados;
Assessorar o Presidente no controle da administraçáo do patrimônio, pronunciando-se sobre a aquisiçáo,
a alienação por qualquer forma, a transferência, a permuta ou oneraçáo de bens do ativo fixo do Projeto
Rondon@ Minas, ouvindo o doador dos recursos, se for essa a forma da origem dos recursos, assim como
opinar sobre a obtenção de empréstimos de qualquer espécie;
Apresentar ao Conselho Fiscal a escrituraçâo do Projeto Rondon@ Minas, incluindo os relatórios de
desempenho finane,eiro e contábil e sobre as operações patrimoniais realizadas;
Conservar, sob sua guarda e responsabilidade, os documentos relativos à tesouraria;
Manter todo o numerário em estabelecimento de crédito;

. Assinar, juntamente com o Presidente, procuraçÕes para movimentação bancária concedida a
coordenadores de projetos autorizados;

lX. Assinar com o Presidente os documentos competentes, inclusive cheques e documentos para
movimentaçâo bancária, bem como notas promissórias, letras de câmbio e demais títulos de créditos;

Art.23 - Compete ao Segundo Tesoureiro:

l. Substituir o Primeiro Tesoureiro em suas faltas e impedimentos;
ll. Assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu término;
lll. Prestar, de modo geral, sua colaboraçâo ao Primeiro Tesoureiro.

CAPíTULO VI

DO CONSELHO FISCAL

Art. 24 - O Conselho Fiscal é constituído por 03 (três) membros efetivos e seus respectivos suplentes,
eleitos juntamente com a Diretoria Executiva em Assembleia Geral, com o mesmo mandato de 03 (três)
anos, facultadas as reeleiçÕes por mais dois mandatos, tendo por finalidade acompanhar e fiscalizar a
gestão financeira do Projeto Rondon@ Minas.

AÉ. 25 - Ao Conselho Fiscalcompete:

Eleger, entre seus integrantes efetivos, o seu Presidente;
Examinar trimestralmente os balancetes, livros e documentos contábeis, bem como os demonstrativos de
receita e despesas sobre os quais emitirá parecer;
Examinar trimestralmente e emitir parecer nas prestaçÕes de contas da Diretoria Executiva, para posterior
apreciaçâo e aprovação da Assembleia Geral;

il.
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Requisitar ao Primeiro Tesoureiro, a qualquer tempo, documentaçâo comprobatória das operaçôes
econômico-fi nanceiras realizadas pelo Projeto Rondon@ Minas;

V. Contratar e acompanhar o trabalho de eventuais auditores externos independentes de acordo com
recursos estabelecidos em Assembleia Geral;

Vl. Restabelecer e atualizar prestaçÕes de contas remanescentes de anos anteriores, bem como regularizar
a situação contábil do Projeto Rondon@ Mínas com os Órgãos Públicos competentes;

Vll. Convocar Assembleia Geral Êxtraordinária quando tratar assuntos de sua compêtência.

Paragrafo Primeiro: O Conselho Fiscal se reunirá junto a Diretoria Executiva uma vez ao mês.

Parágrafo Segundo: Os integrantes do Conselho Fiscal, em seus impedimentos, serâo substituídos pelos
suplentes.

Parágrafo Terceiro: As funçÕes do Conselho Fiscal, inclusive as de seu Presidente e membros da
Diretoria Executiva, serão exercidas de forma voluntária e não remunerada.

Parágrafo Quarto: Poderão se candidatar ao Conselho Fiscal os Rondonistas pertencentes aos quadros
sociais do Projeto Rondon@ Minas, de acordo com o previsto neste Estatuto Social.

CAP|TULO VII

DOS ASSOCTADOS

Art. 26 - O Projeto Rondon@ Minas é constituído por número ilimitado de associados distribuídos pelas
seguintes categorias:

l. Fundadores;
ll. Efetivos;
lll. Honorários;
lV. Aspirantes.

AÍt.27 - Os associados que comparecerem à reuniâo de constituição da Associaçâo de Rondonistas do
Estado de Minas Gerais e subscritaram a ata de sua fundaçâo sâo considerados fundadores, desde que
atendam as exigências previstas neste Estatuto Social.

Art.28 - Os associados regularmente admitidos na forma deste Estatuto Social, sendo atribuídas funções
ou contribuições em favor do Projeto Rondon@ Minas, são considerados efetivos tendo direito à voz e a
voto na Assembleia Geral.

Art. 29 - A Diretoria Executiva poderá autorizar que sejam admitidas como associados, em caráter
honorário, pessoas que, a seu critério, tenham prestado relevantes serviços à comunidade, bem como à
causa e às atividades do Projeto Rondon@ Minas.

Parágrafo Primeiro: O associado honorário está isento de apresentaçáo de proposta de admissâo, bem
como do pagamento de contribuiçÕes financeiras.

Parágrafo Segundo: O associado honorário terá direito a voz e não a voto na Assembleia Geral.

Art. 30 - Será considerado aspirante, o associado recém-ingressado no Projeto Rondon@ Minas que terá
direito à participaçâo e voz, porém o seu direito a voto será autorizado somente em Assembleias
Extraordinárias e do mêsmo não será exigida contribuição de qualquer espécie e não poderão se
candidatar a qualquer cargo do Projeto Rondon@ Minas.

Parágrafo único: A condição de aspirante é temporária e não poderá ser exercida em um período superior

PA[81*
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Art.3í - Constituem requisitos para admissáo no quadro socialdo Projeto Ronclon@ Minas:

Ter, direta ou indiretamente, participado das atividades do Projeto Rondon@ Minas ou que tenha interesse
em participar de suas atividades;
Gozar de bom conceito ético e profissional;
Concordar exprêssamente com este Estatuto Social, assínando e protocolando Carta de lnteresse e
Compromisso, disponibilizada pelo P§eto Rondon@ Minas junto à Diretoria Executiva'
Ter sua proposta para admissão julgada e aprovada pela Diretoria Executiva.

Parágrafo Único: As contribuiçÕes dos associados serão fixadas em Assembleia Geral, para vigorarem
no exercício subseqüente.

Art. 32 - É vedado o proselitismo de qualquer natureza, assim como qualquer discriminaçâo política,
filosófica, racial, religiosa, sexual, de gênero ou de qualquer natureza na admissão dos associados.

Art. 33 - Sâo direitos dos associados quites com as suas obrigaçÕes, à exceção do disposto neste Estatuto
Social no que se refere a cada categoria de associado:

Frequentar, com seus dependentes, a sede do Projeto Rondon@ Minas, obedecidas as restriçÕes ditadas
pela Projeto Rondon@ Minas;
Participar dos eventos sociais e culturais promovidos pela Projeto Rondon@ Minas;
Votar e ser votado, pessoalmente, com voto singular, nas reuniões da Assembleia Geral, na forma deste
Estatuto Social;
Solicitar convocaçáo da Assembleia Geral na forma deste Estatuto Social;
Se candidatar a membro do Conselho Fiscal;
Se candidatar aos cargos da Diretoria Executiva.

Parágrafo Único: Os direitos dos associados só poderão ser exercidos por aquele que esteja adimplente
com todas as suas obrigações associativas.

Art. 34 - São deveres dos associados:

l. Cumprir as disposições deste Estatuto Social e as normas e decisôes baixadas pela Diretoria Executiva;
ll. Colaborar com a administraçáo do Projeto Rondon@ Minas;
lll. Pagar, pontualmente, as taxas e contribuiçÕes estabelecidas em Assembleia Geral;
lV. Zelar pelos bens do Projeto Rondon@ Minas ou pelos que lhes forem confiados, reparando os danos que,

por ventura, sejam ocasionados por si, seus dependentes ou convidados;
V. Assumir o compromisso de respeitar as leis, os regulamentos e as autoridades da Projeto Rondon@ Minas,

portando-se com educaçáo, correçâo e disciplina, sempre que estiver em causa sua qualidade de
associado;

Vl. Manter atualizados os seus endereços funcionais, residenciais, ou comerciais, junto à Diretoria Executiva.

AÉ. 35 - O Projeto Rondon@ Minas não concede vantagens, benefícios ou título a seus Diretores,
Associados, Conselheiros, lnstituidorês ou Benfeitores. É vedada a distribuição aos associados de bens
ou parcela do patrimônio líquido em qualquer hipótese, inclusive em razáo de desligamento, retirada ou
falecimento de associado ou membro do Projeto Rondon@ Minas.

AÍt.36 - Os associados não responderão, nem mesmo subsidiariamente, pelas obrigaçôes contraídas pelo
Projeto Rondon@ Minas, ressalvadas as responsabilidades expressamente assumidas ou aquelas
possibilitadas pelo art. 50 da LeiOrdinária Federal Na: 10.406102;
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Art. 37 - A Diretoria Executiva, a seu critério, poderá cobrar valores dos associados para a realizaçâo cle
atividades especÍficas, a fim de possibilitar a realização de eventos do Projeto Rondon@ Minas, quando:

l. Acarretarem despesas elevadas;
ll. Tratar de eventos que tiverem de ser realizados em locais náo pertencentes ao Projeto Rondon@ Minas.

CAPíTULO VIII

DA EXCLUSÃO DOS ASSOCIADOS

Art. 38 - O Associado poderá ser excluído do Projeto Rondon@ Minas:

l. Em virtude de seu óbito.
ll. Por inadimplência.
tll. Por justa causa.

Parágrafo único: A justa causa ocorre mediante a instauraçâo de procedimento administrativo interno
que assegure ao associado o direito de se defender das acusaçÕes que lhe foram imputadas através da
observância dos princípios constitucionais do Contraditório e da Ampla Defesa.

Art. 39 - Será declarada a justa causa para exclusâo do quadro de associados quando estes descumprirem
as normas estabelecidas no art. 34 deste Estatuto Social, de forma a ffiusar dano ao Projeto Rondon@
Minas, ou ainda, agindo com dolo ou má-fé, usar o nome do Projeto Rondon@ Minas para benefício próprio
ou de outrem consubstanciando em abuso de personalidade jurídica, desvio de finalidade, observando o
disposto no art. 5o deste Estatuto Social, ou confusão patrimonial.

Parágrafo único: Poderão tambêm ser excluídos do Projeto Rondon@ Minas os associados que agirem
contra os princípios estabelecidos neste Estatuto Social.

Art.40 - A decisão que declarar a justa causa deverá ser proferida, mediante procedimento administrativo
estabelecido por Resoluçâo Normativa Complementar, pela Presidente do Projeto Rondon@ Minas, um
membro do Conselho Fiscal e da assessoria jurídica que formarâo as câmaras julgadoras.

Art. 4í - Ocorrendo o óbito de qualquer associado as câmara julgadoras a que se refere o artigo anterior
fará o termo de exclusão do associado, assinado pelo Presidente do Projeto Rondon Minas, encaminhado
à família no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da data da respectiva certidâo.

Aft.42 - A inadimplência será determinada após trinta dias de vencimento das obrigaçôes do associado,
que será notificado previamente quando decorrerem 30 (trinta) e 60 (sessenta) dias este vencimento.

Parágrafo único: A notificaçâo de que trata este artigo deverá conter o valor do débito, a data de
vencimento, a origem e será encaminhada pelo coneio mediante aviso de recebimento assinado pelo
associado que importará em reconhecimento de dívida.

CAPITULO IX

DAS PENALIDADES

Art.43 - Todos os associados sâo passíveis de penalidades, por conduta em desacordo com o prescrito
neste Estatuto Social e demais normas regulamentares expedidas pelos órgâos dirigentes, suscetível de
causar dano moral ou material ao Projeto Rondon@ Minas.
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Parágrafo Primeiro: As penalidades, conforme a natureza e a gravidacle cta infraçâo e a existência ou
nâo de antecedentes, poderáo ser:

Advertência: de natureza oral e escrita, em que o advertido toma ciência de sua puniçâo através de
expediente reservado;
Censura: de natureza moral, em que o censurado toma ciência de sua punição através de expediente
público;
Suspensáo: em caso de falta considerada grave, em que o associado fica com seus direitos junto à P§eto
Rondon@ Minas suspensos por até 90 (noventa) dias e tem ciência de sua punição através de expediente
público;
Exclusâo: pena máxima, aplicada êm caso de falta considerada muito grave pela Diretoria Executiva, em
que o associado é afastado definitivamente do quadro associativo e tem ciência de sua puniçâo através
de expediente público.

Parágrafo Segundo: O processo será instaurado e julgado no Projeto Rondon@ Minas de acordo com o
disposto no art. 40 deste Estatuto Social.

Parágrafo Terceiro: O associado punido terá direito de interpor recurso à Assembleia Geral Extraordinária
no prazo de 30 (trinta) dias, computados do recebimento da comunicação da penalidade.

PaÉgrafo Quarto: As penalidades poderão ser aplicadas sêm haver, necessariamente, uma gradaçáo.

Parágrafo Quinto: Em hipóteses excepcionais, em que a conduta do associado possa acarretar severo
gravame material ou moral ao Projeto Rondon@ Minas, por deliberação de 2/3 (dois terços) da Diretoria
Executiva, poderá o associado ser suspenso preventivamente até final apuraçâo da sua conduta.

Aft.4 - O Associado seÉ excluído, ainda como forma de penalidades, do Projeto Rondon@ Minas, dentre
outras condutas, quando:

Deixar de cumprir o Estatuto Social do Projeto Rondon@ Minas, bem como aos demais atos normativos
emanados pelo Projeto Rondon@ Minas;
Deixar de preencher os requisitos exigidos como necessários ao seu ingresso no Projeto Rondon@ Minas;
Solicitar à Diretoria Executiva, por escrito, a sua exclusão.

Parágrafo Primeiro: O associado devedor de duas contribuiçÕes consecutivas será excluído do quadro
associativo do Projeto Rondon@ Minas ao final do prazo para o pagamento da contribuiçáo em
conformidade com o valor ê prazo estipulado em Assembleia Geral, após comunicaçâo ao associado.

Parágrafo Segundo: O associado excluído por inadimplência retornará automaticamente à condição
associativa que ostentava, com os direitos daí decorrentes, após o pagamento do seu débito.

Parágrafo Terceiro: O associado excluído por inadimplência poderá pedir recurso para retornar à
condição associativa que ostentava, com direitos daí correntes, quando comprovar a uma Comissào de
Ética indicada pela Diretoria Executiva que estava sem condições socioeconômicas de quitar seu dêbito.

CAPiTULO X

DO PATRIMÔNIO

Art.45 - Constituirão recursos ou rendimentos do Projeto Rondon@ Minas:

rv.
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DotaçÕes ou doaçÕes eventualmente consignadas a seu favor por órgãos cla Uniáo, Estaclos, Municípios
ou entidades privadas nacionais, estrangeiras ou internacionais, e ainda proveniente da Associação
Nacional dos Rondonistas e outras AssociaçÕes Estaduais;
Valores obtidos por meio de Leis de lncentivos, Termos de Parceria, Convênios e Contratos firmados com
o Poder Público ou iniciativa privada para financiamento de projetos na sua área de atuação;
Receitas próprias, bem como rendas e usufrutos estabelecidos em seu favor por terceiros;
Receitas provenientes da utilizaçâo econômica de seus bens e serviços, bem como de operaçÕes técnicas
e financeiras que realizar;
Rendimentos de aplicaçôes de seus ativos financeiros e outros, pertinentes ao patrimônio sob a sua
adnninistração;
Receitas originárias de convênios, acordos, ajustes, contratos ou similares, de fundos privados ou
públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais;
Bens móveis e imóveis que lhe forem destinados por terceiros, que vier a adquirir com recursos próprios
ou aqueles colocados à sua disposiçâo temporariamente em virtude de contratos;
Quaisquer bens móveis ou imóveis que lhe sejam doados por instituição governamental ou nâo
govemamentale pessoa física de âmbito nacional, internacionalou estrangeira, pela Associaçáo Nacional
dos Rondonistas ou pelas demais associaçÕes a elas vinculadas;
ContribuiçÕes ou doaçÕes dos Associados;
Recebimento de direitos autorais;
Renda oriunda da venda de serviços internos e externos;
Renda oriunda da venda de produtos, eventos e promoçÕes.

CAPITULO XI

DOS FUNCTONÁRIOS

Art.46 - Para a execuçâo dos seus servíços administrativos e principalmente para organizaçâo e difusão
das atividades e projetos o Projeto Rondon@ Minas admitirá os serventuários que julgar necessário.

Art.47 - Os funcionários serão designados, contratados, suspensos e demítidos pela Diretoria Executiva
ou pelos Coordenadores responsáveis pelo projeto específico, sejam quais forem suas funções.

CAPíTULO XII

DO REGTME FTNANCETRO E DA PRESTAçÃO DE CONTAS

Art. 48 - O regime financeiro e a prestaçâo de contas do Projeto Rondon@ Minas obedeceráo aos
seguintes princípios:

Observância dos princípios da legalidade, impessoabilidade, moralidade, publicidade, economicidade e da
eficiência;
As prestaçÕes de contas serão realizadas com observância dos princípios fundamentais de contabilidade
e as Normas Brasileiras de Contabilidade, que regulamentam tanto o setor público quanto o privado.
As prestaçóes de contas serão observadas, determinando a publicidade e transparência, por qualquer
meio eficaz, no encerramento do exercício fiscal, ao relatório de atividades e das demonstraçÕes
financeiras do Projeto Rondon@ Minas, incluindo-se as certidões negativas de débito junto ao INSS e ao
FGTS, dentre outras exigidas pela legislaçâo, colocando-os à disposição para exame de qualquer cidadáo,
observando os fatores de atualizaçâo monetária do Projeto de Nacional de Preço ao Consumidor (INPC);
Observar-se-âo as normas de prestação de contas determinando a realização de auditoria, inclusive por
auditores externos independentes, se for o caso, da aplicação de eventuais recursos públicos, objeto de
termo de parceria conforme previsto em regulamento;
Serão obedecidas as normas de prestação de contas de todos os recursos e
recebidos pelo Projeto Rondon@ Minas, conforme o Parágrafo Único do art.
República Federativa do Brasil em caso de se estabelecer enquanto OSCIP;

bens de origem pública
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Vl. O Projeto Rondon@ Minas não distribuientre os seus associados, conselheiros, dirêtorês, empregados ou

doadores eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificaçÕes, participaçÕes
ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suâs aüvidades, e os aplica integralmente
na consecuçào do seu objetivo social.

CAPÍTULO XIII

DOS LTVROS |N§TTTUCTONATS

Art.49 - O Projeto Rondon@ Minas deverá ter:

l. Livro de Registro das Atas das Assembleias Gerais, devidamente assinadas pelos presentes;
ll. Livro de Registro das Atas das reuniÕes da Diretoria Executiva;
lll. Livro de Registro das MatrÍculas dos Associados;
lV. Livro de Registro das ResoluçÕes Normativas Complementares.

CAPíTULOXIV

DA D|§§OLUçÃO

Art. 50 - O Projeto Rondon@ Minas extinguir-se-á pelo voto de 4/5 (quatro quintos) da totalidade dos
associados reunidos em Assembleia Geral Extraordinária.

AÍt. 5í - Aprovada a dissolução, o Presidente, no prazo estabelecido pela Assembleia Geral, procederá à
sua liquidaçâo realizando as operações pendentes, a cobrança e o pagamento de dÍvidas e todos os atos
de disposiçâo que julgue necessário.

AÍt. 52 - No caso de dissoluçáo o patrimônio residual deveÉ ser integralmente revertido a uma pessoa
jurídica sem fins lucraüvos sendo Assocíaçâo, ONG ou lnstituto, definida pela Assembleia Geral, cujos
objetivos e finalidades êstejam mais prôximos daqueles contidos no art. 50 deste Estatuto Social,
preferencialmente à Associação Nacionalde Rondonistas ou a outras a ela vinculadas.

Art. 53 - Na hipótese de obter a qualificaçâo de OSCIP, e perdêJa posteriormente, o respectivo acervo
patrimonial disponível, adquirido com recursos públicos durante o período que perdurou aquela
qualificação será transferido a outra pessoa jurÍdica sem fins lucrativos qualificada, preferencialmente que
tenha o mêsmo objetivo socialou equivalente aos estabelecidos no art. 50 deste Estatuto Social.

CAPÍTULO Xv

DAS D|§POS§ÔES GERAIS E TRAN§lrÓnnS

Art.54 - Os membros da Díretoria Executiva, do Conselho Fiscal, inclusive seus presidentes, nâo poderão

fazer parte dos quadros de funcionários do Projeto Rondon@ Minas, salvo se exercerem funçôes diversas
das estipuladas como de competência de seu respectivo cargo e funçâo estratutária e comprovada
necessidade e competência técnica.

Art. 55 - O Projeto Rondon@ Minas não poderá receber qualquer tipo de doaçâo ou subvenção que possa

comprometer sua independência, integridade e autonomia perante os eventuais donatários ou
subventores

Art. 56 - As normas para proposiçâo de projetos a serem realizados no âmbito do P§eto Rondon@ Minas
serão instituÍdas na Resolução Normativa Complementar No 001/2013, bem como as regras e requisitos
relativos aos proponentes.
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Alterações nas normas estatutárias aprovadas na Assembleia Gera! do dia 11 de junho de 2016

AÉ. 57- Cabe a Assembleia Geraljulgar, em caráter extraordinário, os casos ou situaçÕes que ficaram
omissos ou pendentes no texto que rege o presente Estatuto Social.

Art. 58 - Este Estatuto Social entrará em vigor na data de sua aprovaçáo pela Assembleia Geral, revogadas
as disposições em contrário.

Art. 59 - O presente Estatuto Social poderá ser reformado, a qualquer tempo, por decisão da maioria
absoluta dos associados, em Assembleia Geral Extraordinária especialmente convocada para esse fim, e
entrará em vigor na data de seu registro em Cartório.

Belo Horizonte, 11 de junho de 2016.
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Luciana Priscila do Carmo

Presidente - Gestáo 201312A16
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PODER JUDICIÁRIO. TJMG
CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA

Civil das Pessoas Juridicas de Bêlo Horizonte - MG
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