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Capitulo I
Da Denominacao, Fore, Sede e Durasao
Artigo 1° - 0 Mater Natura - Instituto de Estudos Ambientais, doravante denominado
Mater Natura, fundado em 07 de agosto de 1983, 6 uma pessoa juri'dica de direito privado,
sem fins econ6micos, registrada no CNPJ da Receita Federal sob no 80.235,781/0001-32,
qualificada na forma de Organizacao da Sociedade Civil de Interesse Pdblico (OSCIP), tendo
durag5o por tempo indeterminado, com foro e sede na cidade de Curitiba, Estado do Paran£,
na Rua Emiliano Perneta 297 - Conjunto 122 - Centro; podendo vir a ter representa€6es
em qualquer parte do territ6rio nacional e internacional para melhor atender a seus
objetivos.

Artigo 20 - 0 Mater Natura 6 regido por este Estatuto Social e pela Lei Federal no
9.790/89 (``Lei da OSCIP') e demais normas legais pertinentes, a exemplo da Lei Federal
no 13.019/2014 e da Lei Federal no 13.204/2015 referentes ao Marco Regulat6rio das
Organizac6es da Sociedade Civil (OSC), sendo que sua organizac5o e funcionamento s5o
fixados em Regimento Interno, elaborado pela Diretoria e aprovado pela Assembleia
Geral, observado o disposto no Estatuto.

Paragrafo dnico: No desenvolvimento de suas atividades, a administracao do Mater
Natura observafa os principios da legalidade, impessoalidade, universalidade,
moralidade, publicidade, economicidade e da eficiencia, e n5o fara qualquer
discriminacao de raga, cor, genero ou religiao, nos termos do inciso I, do artigo 40 da Lei
no 9.790/99.

Capitulo 11

Dos Objetivos Sociais e dos Principios e Diretrizes de Atua¢5o

Sec5o I - Dos Objetivos Sociais
Artigo 30 - 0 Mater Natura 6 uma associa€ao civil ambientalista, de carater cientffico,
educacional e cultural, que possui por objetivo social trabalhar pela defesa, protec5o,

preservac5o, conservacao, recuperac5o e manejo sustenfavel do meio ambiente, do
patrim6nio hist6rico e paisagistico e dos bens e valores culturais em ambito nacional.

Pafagrafo dnico -Para a consecucao do objetivo citado no capwf, atuando isoladamente
ou em conjunto com outras institui€5es de direito pdblico ou privado, nacional ou
estrangeira, cabe ao Mater Natura atuar por meio da execu€5o direta de projetos,

programas ou planos de ac6es, da doac5o de recursos fisicos, humanos e financeiros ou
prestacao de servi€os intermediarios de apoio a outras organizac5es sem fins lucrativos
e a 6rgaos do setor pdblico que atuam em areas afins, conforme disposto no paragrafo
dnico do artigo 30 da Lei no 9.790/99; bern como realizar as seguintes iniciativas, dentre
outras julgadas oportunas por sua administrac5o:
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a) Desenvolver estudos, pesquisas, projetos, e atividades de carater educacional e
cientifico-tecnol6gico em suas linhas de atuag5o;
b) Realizar e divulgar estudos e pesqui§as para maior conhecimento cientlfico sobre
recursos naturais e conservas5o de ecossistemas, com vistas ao seu manejo adequado,
bern como a recomposicao de areas degradadas;
c) Realizar e divulgar estudos e pesquisas para maior conhecimento cientffico sobre as
dinamicas socioculturais que caracterizam as populac6es humanas residentes no entorno
e interior das unidades de conservacao, suas interac6es com os ecossistemas nativos e
transformados, sua organizac5o social e projetos de ecodesenvolvimento, sempre na

perspectiva da etnoconservasao;
d) Formular, coordenar e executar estudos, pesquisas e projetos orientados para
fomentar a producao e difusao de tecnologias alternativas que promovam urn
desenvolvimento socialmente justo, ecologicamente adequado e economicamente viavel,
com enfase no uso mdltiplo da pequena unidade familiar rural, no ecoturismo e no
manejo sustenfavel dos recursos naturais;
e) Promover atividades socioambientais sustenfaveis em comunidades e populac6es de
minorias €tnicas e tradicionais menos favorecidas nas areas geograficas em que atua;

f) Incentivar, criar e/ou manter unidades de conservacao, contribuindo para a protec5o
do patrim6nio natural, cultural e da diversidade biol6gica nos ecossistemas;
g) Promover atividades que contribuam para o equil'brio dos ecossistemas, manutencao
da diversidade biol6gica, preservac5o de esp6cies raras, endemicas ou em decli'nio
populacional, em especial, daquelas ameacadas de extincao;
h) Promover ac6es de interpretacao e educacao ambiental, formal e/ou informal, e
estimular a criacao e a capacitac5o de associa€6es de defesa e estudos do meio
socioambiental;
i) Promover cursos, seminarios, "on45:Aop5, palestras, intercambios, estagios e outras
formas de ensino, interpretacao e educa€ao ambiental, junto as comunidades, escolas,
empresas, 6rgaos pdblicos ou outras organiza€6es da sociedade, para propiciar uma
tomada de consciencia em rela€ao a preservasao, conserva€ao, recupera€ao e manejo
adequado do meio biocultural;

j) Organizar servicos de documentac5o e de comunicacao, visando produzir, coletar,
sistematizar e divulgar, por quaisquer meios, as informac6es e conhecimentos t6cnicos,
atividades e fatos correlatos as suas finalidades;
k) Fomentar e promover ac6es de cunho assistencial e filantr6pico; bern como de
atjvidades e finalidades de relevancia pdblica e social;
I) Propor ou mover A€ao Popular, Acao Civil Pdblica ou qualquer medida judicial

necessaria a prote¢ao do meio ambiente, sua recomposic5o e punicao a seus
degradadores;
in) Cooperar com instituis6es governamentais e privadas na formula€ao de poll'ticas
pdblicas que tenham relacao com os objetivos do Mater Natura;
n) Firmar contratos, convenios e similares e/ou associar-se com outras pessoas, naturais
ou I.uridicas, pdblicas ou privadas, nacionais ou internacionais; bern como promover a
contrata€ao, gerenciamento e demiss5o de pessoal para a consecucao de atividades
sociais e de projetos t6cnicos.
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Secao 11 - Dos Principios e Diretrizes de Atuacao
Artigo 40 -Constituem os Principios e Diretrizes do Mater Natura:
a) Missao: Contribuir para a conservac5o da diversidade biol6gica e cultural, visando a
qualidade da vida;

b) Vis5o: Trabalhar pela manutenc5o e recuperacao do bioma Mata Atlantica e dos
ambientes costeiros e marinhos associados, com a participa€5o e o comprometimento da
sociedade;
c) Valores: (i) competencia, com tradicao, experiencia e capacidade t6cnica na
conservac5o da biodiversidade; (ii) comprometimento e coerencia, com todas as ac6es
vinculadas a missao; (iii) responsabilidade e idoneidade, para assumir os resultados das
ac6es; (iv) 6tica e transparencia, com clareza na prestacao de contas e divulgacao dos
resultados; (v) igualdade e respeito, pelo reconhecimento da pluralidade de interesses e
negociac6es em prol da conserva€ao; (vi) dialogo e participacao, com abertura a todos
os setores da sociedade, compartilhando o conhecimento e priorizando a aprendizagem
coletiva;

d) Linhas Tematicas de Atuagao: (i) A'nfas Pyiofegy.das: fomentar a cria¢5o e a gestao
de unidades de conservacao e areas protegidas, atuando na elaborasao de planos de
manejo, formac5o e capacitac5o de conselhos gestores; (ii) A'neas Pr/.Mac/as: incentivar

praticas sustentaveis e apoiar a conservac5o, a recupera¢5o e o monitoramento de areas
privadas urbanas e rurais; (iii) U5o 5u5fenfa'MeA conciliar o uso sustentavel do patrim6nio
natural com a manutencao da diversidade biol6gica e a promogao da qualidade de vida
das comunidades rurais e dos povos tradicionais; (iv) Pe5iquI5a em G7.oc/y.Mersx.doc/e,'
fomentar estudos cientificos nas areas biol6gica, ambiental e cientifico-tecnol6gica com

:)°AJieetivs°Fdoec:°:terji:Lrapgaar::as:%n::T:ac%art°e:ag::°gdrjayfi:::lsd:::.eseraose|ecionadasareas
priorifarias para aplica€ao dos Ob]-etivos Sociais, das Atividades e dos Princlpios e
Diretrizes do Mater Natura. A selegao de Areas Foco de Atuacao sera estabelecida,

periodicamente, em reuni6es de Planejamento Estrat6gico da OSCIP.

Capitulo Ill
Dos Associados
Artigo 50 - 0 Mater Natura e constitul'do por urn ndmero ilimitado de associados,
distinguidos nas seguintes categorias:
a) Fundadores:
aqueles que participaram da Assembleia Geral de fundacao;
b) Efetivos:
aqueles que de modo significativo e duradouro contribuem para a
consecucao dos objetivos estatutarios do Mater Natura;
c) Colaboradores:
pessoas naturais ou juridicas, pdblicas ou privadas, nacionais ou
estrangeiras, que colaboram com a doasao de servicos volunfarios,
recursos materiais e/ou financeiros ao Mater Natura;
d) Honorarios:
aqueles que prestam expressivos servigos ou contribuig6es, ainda
que eventuais, ao Mater Natura.
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Paragrafo 10 - Novos assocjados serao admitidos na categoria de Colaboradores,
devendo encaminhar requerimento por escrito para aprovacao pela Diretoria.
Paragrafo 20 - 0 Associado Colaborador, depois de decorrido urn ano de sua filiac5o e
tendo demonstrando idoneidade e interesse pelas atividades do Mater Natura, podera
solicitar a Diretoria o remanejamento para Associado Efetivo, mediante o referendo do
pleito por urn Associado Efetivo.

Paragrafo 30 -0 requerimento devera ser submetido a aprovac5o em Assembleia Geral,
podendo receber contesta¢ao fundamentada de qualquer membro efetivo, ocasi5o em
que os associados presentes decidirao o pleito em votac5o secreta, nao cabendo
recursos.

Paragrafo 40 -A proposta de Associado Honorario devefa ser justificada e subscrita por
tres associados ou por urn membro da Diretoria e submetida a aprovagao da Assembleia
Geral, que decidira conforme o disposto no artigo 24 deste Estatuto.

Artigo 60 -Os associados, independentemente da categoria, bern como os membros da
Diretoria e dos Conselhos Fiscal e Consultivo, nao responder5o em qualquer situa€5o,
solidaria ou subsidiariamente pelas obrigas6es, nem por qualquer processo judicial
oriundo de obriga€6es sociais, pronunciamentos e ato regular de gestao que esteja dentro
de suas competencias estatufarias no Mater Natura.

Artigo 70 - 0 Mater Natura n5o possui natureza de entidade de benefieio mdtuo,
destinada a proporcionar bens ou servicos exclusivamente aos associados, cumprindolhe o clever de observar o princl'pio da universalidade.

Capitulo IV
Dos Direitos e Deveres dos Associados
Ar[igo 80 - Sao direitos dos associados:
a) Requerer, nos termos estabelecidos neste Estatuto, a convocac5o da Assembleia
Geral;

b) Tomar conhecimento e participar das Assembleias Gerais, reuni6es, atividades e
campanhas realizadas pelo Mater Natura, de acordo com o previsto neste Estatuto;
c) Votar e ser votado, desde que esteja em dia com suas obrigac6es e contribuic6es;
d) Apresentar para a Diretoria propostas, programas e projetos de a¢ao de interesse
geral;
e) Utilizar a biblioteca e instalas6es sociais, bern como receber as publicac6es do Mater
Natura;

0 Propor a admissao de novos associados;
g) Interpor recurso a Assembleia Geral contra as decis6es proferidas pela Diretoria; e
h) Ter acesso a todos os livros de natureza contabil, bern como a todos os plan(
relatorios e presta¢6es de contas.
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Paragrafo 10 - Nao se aplicam aos Associados Colaboradores e Honor5rios os direitos
previstos nas alineas ``a'', ``c'', ``f" e ``g" deste artigo, bern como nao poderao exercer o
direito de voto has Assembleias Gerais, garantindo-lhes somente a possibilidade de
apartes e proposic6es verbais,

Paragrafo 2° -Os Associados Colaboradores e Honorarios nao poderao ocupar cargos
na Diretoria e Conselho Fiscal do Mater Natura.

Artigo 90 - A Diretoria podera escolher e nomear associados ou pessoas para
represenfa-Ia, com poderes especificos, junto as autoridades ou em eventos, encontros,
reuni6es, colegiados e similares, sempre visando alcancar os objetivos previstos neste
Estatuto.
Artigo 10 - 0 Mater Natura nao distribui, de forma individual ou coletiva, entre os seus
associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros, eventuais
resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou li'quidos, dividendos, isen¢6es de
qualquer natureza, participa¢6es ou parcelas do seu patrim6nio, auferidos mediante o
exercicio de suas atividades, aplicando-os integralmente na consecucao de seus objetivos
sociais, de forma imediata ou por meio da constituic5o de fundo patrimonial ou fundo de
rese rva .

Artigo 11 - 0 Mater Natura adotara praticas de gestao administrativa, necessarias e
suficientes, a coibir a obtenc5o de forma individual ou coletiva, de benefieios e vantagens
pessoais, em decorrencia da participacao nos processos decis6rios.

Paragrafo dnico - Entende-se como benefieios ou vantagens pessoais, nos termos do
inciso 11 do art. 40 da Lei no 9.790, de 1999, aqueles obtidos:

a) Pelos dirigentes do Mater Natura e seus c6njuges, companheiros e parentes colaterais
ou afins ate o 30 (terceiro) grau; e
b) Pelas pessoas jurl'dicas das quais os mencionados acima sejam controladores ou
detenham mais de 10 % (dez por cento) das participag6es societarias.

Artigo 12 -Sao deveres dos associados:
a) Respeitar, cumprir e fazer cumprir o Esfatuto e demais atos normativos do Mater
Natura;
b) Zelar pelo nome e imagem do Mater Natura, seu patrim6nio e empenhar-se pela
consecueao dos seus objetivos;
c) Participar de reuni6es e Assembleias, bern como de comiss6es e grupos de trabalho

para os quais for eleito ou indicado;

d) Acatar os atos e decis6es dos 6rgaos diretivos; e
e) Efetuar regularmente o pagamento das contribuic6es que eventualmente fore
fixadas pela Assembleia Geral
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Capitulo V

Das Penalidades
Artigo 13 -Os associados que, comprovadamente, infringirem este Estatuto e as demais
normas internas estarao sujeitos as seguintes penalidades impostas pela Diretoria:
a) Advertencia escrita;
b) Suspens5o de 15 (quinze) dias a 12 (doze) meses; e
c) Exciusao.

Paragrafo tlnico -No caso de aplicacao das penalidades previstas nas alineas ``b" e ``c"
desse artigo, o associado podefa interpor recurso a Assembleia Geral no prazo de 15
(quinze) dias, contado da data em que teve ciencia da penalidade, devendo, enquanto
pendente a decisao, permanecer afastado do quadro associativo.

Capitulo VI

Dos 6rgaos da Administracao
Artigo 14 -S5o 6rgaos da estrutura organizacional do Mater Natura:
a)
b)
c)
d)

Assembleia Geral;
Diretoria;
Conselho Fiscal; e
Conselho Consultivo.

Paragrafo Unico - A Diretoria, o Conselho Fiscal e o Conselho Consultivo possuem
mandatos coincidentes, exercidos por quatro anos, sendo admitida a reelei€ao.
Artigo 15 -Em conformidade com a Lei no 13.151/15 e a Lei n° 9.790/99, os associados
e membros dos 6rgaos de gestao administrativa que venham a ocupar cargos executivos
ou que prestarem assessorias, servicos tecnicos ou especlficos ao Mater Natura, poderao
receber remunerac5o, respeitados, em todos os casos, os valores praticados pelo
mercado na regiao onde exercem suas atividades.

Artigo 16 - Os membros da Diretoria, do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo
diretamente interessados na contratac5o de servisos, alienas5o ou aquisicao de bens
para o Mater Natura, n5o poderao participar do processo decis6rio, o qual devera ser
conduzido pelos diretores nao diretamente interessados ou envolvidos na transacao,
obedecidas as demais regras deste Estatuto.

Artigo 17 - Todas as transa§6es comerciais, contrata€ao de servi¢os, aquisi¢5o ou
aliena¢5o de bens, envolvendo o interesse direto de diretores ou conselheiros do Mater
Natura, dever5o ter seu processo decis6rio registrado em ata.
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Artigo 18 - A Assembleia Geral € o 6rg5o supremo do Mater Natura, de carater
normativo e deliberativo, constitui'da por todos os associados que estejam no pleno
exercieio de seus direitos, podendo reunir-se ordin5ria e extraordinariamente.
Artigo 19 -A Assembleia Geral Ordinaria reunir-se-a no primeiro semestre de cada ano,
devendo ser convocada pelo Presidente com antecedencia minima de 15 (quinze) dias
mediante edital em que conste data, horario, local e pauta a ser discutida, e instalar-sea com a presenca minima de 1/3 (urn terso) dos associados com direito a voto.

Paragrafo Primeiro - 0 edifal devefa ser distribuido na forma de circular a todos os
associados efetivos, por qualquer meio de divulga€ao digital, e afixado na sede do Mater
Natura, em local de facil visualizacao.

Paragrafo Segundo -Todas as reuni6es e as Assembleias convocadas pelos 6rgaos da
administrasao poderao ser realizadas de maneira presencial, semipresencial ou digital.

Quando ocorrerem por meio semipresencial ou plataforma digital, deverao ser realizadas
por meio de comunicacao eletr6nica que permita a identifica€ao dos associados e a
intera€ao simultanea entre os presentes; bern como devera constar no edital de
convocacao o nome da plataforma e o link para ingresso nas reuni6es.

Artigo 20 -A Assembleia Geral Extraordin5ria sera convocada com antecedencia m`nima
de quatro dias, seja pelo Presidente, pela maioria simples dos membros da Diretoria, do
Conselho Fiscal ou do Conselho Consultivo, ou ainda por 1/5 (urn quinto) dos associados
efetivos.

Artigo 21 - As Assembleias Gerais instalar-se-ao, em primeira convoca€ao, com a

presenca de associados que representem, pelo menos, 1/2 (metade) dos votos dos
associados efetivos votantes e, em segunda convoca€ao, meia hora ap6s a originalmente
designada, com qualquer ndmero.
Artigo 22 -Os trabalhos da Assembleia Geral serao dirigidos pelo Presidente, podendo
este ser auxiliado por urn dos presentes, o qual atuara como secrefario(a).

Artigo 23 -A Assembleia Geral compete:
a) Alterar o presente Estatuto, em reuniao convocada especialmente para este fim;
b) Eleger ou destituir, em votagao aberta ou secreta, os membros da Diretoria, Conselho
Fiscal e Conselho Consultivo;

c) Aprovar os programas, relat6rios de atividades e balansos elaborados pela Diretoria
e Conselho Fiscal;

Decidir sobre o pagamento de mensalidades ou anuidades pelos associados;
Aprovar a admiss5o de novos associados, observando as orienta€6es do artigo 50

deste Estatuto;
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a

Decidir, em grau de recurso, sobre a aplica€ao das penalidades previstas nas all'neas
b" e ``c'' do paragrafo dnico do artigo 13 deste Estatuto, garantindo-se ao associado
o direito a ampla defesa e ao contradit6rio;

g) Deliberar sobre a criac5o de escrit6rios e sucursais no Brasil e no exterior;
h) Funcionar como instancia recursal das decis6es e deliberac6es da Diretoria;
i) Autorizar a aliena€ao, permuta ou institui€ao de Onus reais sobre bens im6veis do
Mater Natura;

].)

Zelar pelo cumprimento dos objetivos e das disposic6es estatut5rias e normativas do
Mater Natura; e
k) Deliberar sobre os casos omissos neste Estatuto ou quaisquer outros assuntos de
relevante interesse do Mater Natura.

Paragrafo 10 -As deliberac6es da Assembleia Geral serao tomadas por maioria simples
dos presentes, com excec5o daquelas a que se referem as alineas ``a" e ``b" em que e
exigido o voto concorde de 2/3 (dois ter§os) dos Associados Efetivos com direito a voto,
os quais estiverem presentes em Assembleia especialmente convocada para esse fim.
Paragrafo 20 -A Assembleia Geral convocada para discutir as alfneas ``a" e ``b" do capuf,
nao podera deliberar, em primeira convoca¢ao, sem a presenca da maioria absoluta dos
Associados Efetivos, ou com menos de 1/3 (urn ter¢o) nas convocac6es seguintes.

Pafagrafo 30 - Os associados que tiverem quest5o de interesse pessoal submetida a
votas5o pela Assembleia Geral, estar5o impedidos de participar do escrutinio.

Capitulo VIII
Da Diretoria
Artigo 24 - 0 Mater Natura sera administrado pela Diretoria, composta pelos seguintes
membros:
a) Presidente;
b) Vice-presidente;
c) Secretario; e
d) Tesoureiro.

Pafagrafo Onico - Havendo falta ou impedimento de quaisquer dos cargos da Diretoria,
este sera preenchido por eleicao a ser realizada na primeira Assembleia Geral, Ordinaria
ou Extraordinaria, ap6s a vacancia.

Artigo 25 -S5o atribuic5es da Diretoria:
a) Propor a Assembleia Geral as diretrizes, metas e linhas de atua€5o do Mater Natura,
consubstanciados em planos anuais e plurianuais;
b) Submeter a previs5o or€amenfaria anual ao Conselho Fiscal e Assembleia
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c) Organizar, dirigir, executar controlar e delegar as atividades administrativas e
financeiras do Mater Natura, conforme os planos anuais e plurianuais previstos na
alinea ``a" deste artigo;
d) Empregar, de acordo com a previs5o orgament5ria, os recursos financeiros, podendo,

para tanto, movimentar contas bancarias;
e) Administrar o patrim6nio do Mater Natura, bern como captar recursos, receber
legados, subvens6es, beneffcios ou doa¢6es, de acordo com os objetivos da
instituicao;

i) Indicar o ingresso de novos associados;
g) Empossar os membros do Conselho Consultivo, de acordo com lista de nomes
previamente aprovada pela Assembleia Geral;
h) Elaborar normas administrativas suplementares e propor a Assembleia Geral a adocao
de Regimento Interno para regulamentar este Estatuto;
i) Deliberar, pela maioria simples dos diretores, sobre contratag5o de pessoal, sal5rios
e remuneracbes, contratos, termos de parceria, termos de cooperacao, termos de
fomento, acordos de cooperacao, uso dos sjmbolos e nome do Mater Natura em

publicac6es e quaisquer meios de comunicac5o, e sobre a aceitacao de projetos e seu
quadro de tecnicos, podendo encaminhar quaisquer dessas quest6es para decisao em
Assembleia, conforme conveniencia, e devendo subjugar-se a criferios afins que por
ventura venham a ser estabelecidos como normas internas; e
j) Apresentar, ao final de cada exercicio e tambem ao final do mandato, o relatorio de
atividade e o relat6rio financeiro para apreciac5o da Assembleia Geral e do Conselho
Fiscal.

Artigo 26 -Sao atribuic6es do Presidente do Mater Natura:
a) Representar o Mater Natura, ativa ou passivamente, em juizo ou fora dele, podendo,
para tanto, constituir procuradores, bern como designar e autorizar prepostos;
b) Zelar pelo cumprimento do presente Estatuto e regulamentos normativos;
c) Firmar convenios, acordos, termos de parceria, contratos ou similares com instituic6es
pdblicas ou privadas;

d) Autorizar pagamentos, movimentar recursos financeiros, abrir e movimentar contas
bancarias, bern como praticar todos os demais atos relativos as financas e ao
patrim6nio do Mater Natura, assinando sempre em con].unto com o Tesoureiro;
e) Pronunciar-se publicamente em nome do Mater Natura, dentro das diretrizes e normas

deste Estatuto;
f)

Convocar e participar das reuni6es do Conselho Fiscal, Conselho Consultivo e
Assembleia Geral;

g) Despachar e assinar em conjunto com o Conselho Fiscal todo e qualquer documento
que resulte na disponibilidade dos bens im6veis ou na institui€ao de garantia no
imobilizado do Mater Natura, observado o disposto no artigo 33, alineas ``d" e ``e'',
deste Estatuto;
h) Contratar, licenciar, suspender, demitir e fixar a remuneragao dos pro fission
envolvidos nas atividades administrativas ou tecnicas, observado o disposto no PI
de Cargos e Sal5rios; e
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Praticar todos os demais atos da administra€ao que nao lhe sejam vedados por este
Estatuto ou por normas deliberativas.

Artigo 27 -S5o atribuic6es do Vice-presidente:
a) Auxiliar o Presidente, substituf-lo nos seus impedimentos ou faltas e sucede-lo em
caso de vacancia; e
b) Praticar outros atos de administrac5o por delegac5o expressa do Presidente.

Artigo 28 - Sao atribuic6es do Secretario:
a) Dirigir e organizar os trabalhos de secretaria e de expediente;
b) Colaborar com o Presidente na elabora§5o do relat6rio geral de atividades e do plano
anual de trabalho, bern como na prestac5o de contas a ser apresentada ao Conselho
Fiscal e a Assembleia Geral;

c) Secretariar e elaborar as atas das Assembleias Gerais e reunites;
d) Organizar e supervisionar os servicos burocraticos, zelando pela sua eficiencia;
e) Assumir a presidencia em caso de falta ou impedimento simultaneo do Presidente e
do Vice-presidente; e
f) Providenciar a publicacao de editais e expedir comunica€6es de reuni6es e
Assembleias Gerais,

Artigo 29 -Sao atribui€6es do Tesoureiro:
a) Manter em dia os servisos de tesouraria, a escrituracao confabil e a movimentac5o
financeira e econ6mica do Mater Natura;
b) Manter sob guarda e responsabilidade os ficharios, arquivos ou controles da
movimentac5o financeira, econ6mica e confabil do Mater Natura;
c) Arrecadar e contabilizar as contribuic6es dos associados, rendas, auxflios e donativos;
d) Apresentar o Balanco Anual das financas do Mater Natura ao Conselho Fiscal e a
Assembleia Geral;

e) Catalogar e manter controle de todos os bens e patrim6nio do Mater Natura;
f) Autorizar pagamentos e movimentar recursos financeiros, abrir e movimentar contas
bancarias, bern como praticar todos os demais atos relativos as financas e ao
patrim6nio do Mater Natura, assinando sempre em conjunto com o Presidente;
g) Dar recibos, quita¢6es e fazer pagamentos, devidamente autorizado pelo Presidente,

na forma deste Estatuto;
h) Colaborar com o Conselho Fiscal ou com os auditores externos, nas auditorias e
fiscaliza€5es financeiras, confabeis e patrimoniais, resguardando sempre os interesses
do Mater Natura, de acordo com este Estatuto;
i) Auxiliar na busca e capta¢ao de recursos financeiros para o Mater Natura; e
A
j)

Executar outras tarefas que lhe venham a ser atribui'das expressamente
Presidente.

Capitulo IX
Do Conselho Fiscal
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Artigo 30 - 0 Conselho Fiscal € 6rgao de fiscalizacao, assessoramento e deliberac5o,
sendo composto por tr6s membros, preferencialmente versados em ci6ncias confabeis,

para urn mandato de 4 (quatro) anos.

Artigo 31 -0 Conselho Fiscal escolher5, entre os seus membros, urn coordenador.
Artigo 32 -0 Conselho Fiscal reunir-se-a sempre que convocado pelo seu coordenador,
ou pelo presidente, e instalar-se-a com a presenca de, no minimo, 2/3 (dois tengos) de
seus membros.
Artigo 33 -Ao Conselho Fiscal compete:
a) Fiscalizar a administracao econ6mica, financeira e contabil, a gest5o patrimonial e
monitorar os procedimentos financeiros e controles internos da organiza€ao,
sugerindo a¢6es e diretrizes de atua¢ao a Diretoria;
b) Emitir pareceres a Assembleia Geral sobre os balan€os encaminhados pela Diretoria,
observados os procedimentos e requisitos estabelecidos neste Estatuto;
c) Acompanhar e fiscalizar os trabalhos, projetos e programas do Mater Natura, emitindo
os pareceres e relat6rios que julgar oportunos;
d) Dar parecer sobre alienac6es de bens im6veis e sobre a constitui¢ao de hipotecas ou
garantias reais a serem assumidas pelo Mater Natura;
e) Opinar sobre inten€6es de contrata¢ao de empr6stimos e outras opera€6es
financeiras;

f) Analisar os relat6rios das auditorias externas e emjtir parecer a Diretoria e Assembleia
Geral;

g) Convocar extraordinariamente a Assembleia Geral, conforme o artigo 20 deste

Estatuto; e
h) Fiscalizar o cumprimento deste Estatuto.

Artigo 34 - No controle das prestac6es de contas do Mater Natura, o Conselho Fiscal
observar6, especialmente:
a) 0 atendimento aos princi'pios e normas brasileiras de contabilidade;
b) A publicidade, por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercl'cio fiscal, do
relat6rio de atividades e das demonstrac6es financeiras, incluindo-se as certid6es
negativas de d6bitos junto ao INSS e ao FGTS, com a indicacao de que todo cidadao

podera ter livre acesso para exame;
c) Realizacao de auditoria, inclusive por auditores externos independentes se for o caso,
da aplicac5o dos eventuais recursos objeto do Termo de Parceria conforme previsto
em regulamento; e
d) Prestacao de contas de todos os recursos e bens pdblicos previstos no Termo de
Parceria, conforme o disposto no artigo 70 e seguintes da Constituic5o Federal,

Artigo 35 -A prestacao de contas a que se refere o artigo anterior devera ser instrui
com os seguintes documentos:
o de atividades;
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b) Demonstracao de resultados do exercl'cio;
c) Balanco patrimonial;

d) Demonstrac5o das origens e aplicac5es de recursos;
e) Demonstracao das alterac6es do patrim6nio social;

f) Notas explicativas das demonstrac6es confabeis, caso necessario; e
g) Parecer e relat6rio de auditoria independente, no caso previsto no artigo 19 do
Decreto no 3100/99.

Capftulo X
Do Conselho Consultivo
Altigo 36 - 0 Conselho Consultivo e o 6rg5o de apoio e de assessoramento tecnicocientifico e administrativo do Mater Natura, sem que, contudo, tenha qualquer
responsabilidade social na gestao ou na administra€ao da associac5o.

Paragrafo primeiro -0 Conselho Consultivo sera formado pelo Diretor Presidente, pelo
coordenador do Conselho Fiscal e por ate 9 (nove) membros nomeados pela Assembleia
Geral, a partir de lista indicativa previamente elaborada pela Diretoria, nao havendo

obrigatoriedade de que estes membros sejam associados do Mater Natura.

Pafagrafo segundo - Poderao ser convocados outros associados e funcionarios do
Mater Natura, bern como especialistas ou consultores externos para participarem das
reuni6es do Conselho Consultivo, sem direito a voto.

Artigo 37 - 0 Conselho Consultivo reunir-se-a anualmente, ou sempre que convocado
por pelo menos 1/3 (urn tengo) de seus membros ou pelo Presidente, e instalar-se-a com
a presen€a de pelo menos 1/3 (urn tengo) de seus membros.

Par5grafo Onico - A convocac5o de que trata este artigo far-se-a mediante edital
afixado na sede do Mater Natura, em local de facil visualiza¢ao e por meio de circular
distribuida por meio digital a todos os conselheiros, constando a data, hor5rio, local e

pauta a ser discutida.

Artigo

38

-

Compete

ao

Conselho

Consultivo

as

seguintes

atribui¢6es

e

responsabilidades:
a) Auxiliar na fixa€ao e controle das metas, diretrizes e indicadores de desempenho do
Mater Natura;
b) Contribuir com conhecimentos, metodologias e tecnicas que estimulem a formulac5o,
desenvolvimento e a divulgac5o das atividades do Mater Natura e contribuam para a
consecu€ao de seus objetivos institucionais;

c) Auxiliar no desenvolvimento de programas de arrecadacao de fundos, de forma

gerar receitas destinadas a manutenc5o e ao desenvolvimento do Mater Natura;
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d) Opinar, emitir pareceres ou relat6rios tecnicos e cientfficos, a serem analisados pela
Diretoria, sobre planos, programas, projetos, atividades e assuntos de interesse do
Mater Natura;
e) Colaborar com a Diretoria na elaboracao de planos anuais e plurianuais do Mater
Natura;
f) Participar das reuni6es da Diretoria, sempre que convocado por esta, sem direito a
voto, com o objetivo de expor propostas e contribuir com o objetivo social do Mater
Natura;
g) Participar das reuni5es do Conselho Fiscal para conhecimento de resultados e
planejamento futuro, emitindo suas opini6es, e
h) Disponibilizar tempo, a seu exclusivo crit6rio, para auxiliar os membros da OSCIP
atraves de consultas, participac5o em reuni6es ou quaisquer outras formas.

Capftulo XI

Do Patrim6nio e da Receita
Artigo 39 - 0 patrim6nio do Mater Natura sera constituido de bens e direitos a ele
doados, transferidos, incorporados ou por ele adquiridos, oriundos de qualquer pessoa,
natural ou juridica, pdblica ou privada, nacional ou estrangeira, associado ou n5o.

Artigo 40 -Constituem receitas do Mater Natura: (i) Mensalidades e/ou anuidades; (ii)
Subvenc6es ou auxllios governamentais e outros; (iii) Donativos, legados, herancas,
cessao de direitos, doac6es e contribuic6es e as subvenc6es de qualquer natureza, sejam
oriundas de pessoa natural ou juridica, s6cios ou nao s6cios; (iv) Produtos de festivais,
campanhas, concursos e eventos congeneres; (v) Fundos provenientes de legados e
frutos de bens patrimoniais; (vi) Venda de produtos e materiais da pr6pria entidade ou
de terceiros; (vii) Rendimentos resultantes da gestao de seu patrim6nio; (viii) Renda
proveniente de licenciamento e sublicenciamento de marcas; (ix) Prestac5o de servi€os,
sempre compativeis com os objetivos do Mater Natura; (x) quaisquer outras fontes de
recursos e renda admitidas em lei.

Artigo 41 - 0 patrim6nio e a receita do Mater Natura somente poderao ser aplicados na
consecucao de seus objetivos estatufarios, nao podendo ter qualquer outra destinacao,
ressalvados os gastos despendidos e bens necessarios a seu funcionamento
administrativo.

Artigo 42 - 0 Mater Natura nao podefa receber qualquer tipo de doa€ao ou subvenc5o
que possa comprometer sua independencia ou autonomia perante os eventuais
donat5rios ou subventores, sendo o ofertante comunicado das raz6es da recusa.
Artigo 43 - 0 Mater Natura nao distribuira parcelas de seu patrim6nio ou de suas
receitas, nem vantagens de qualquer esp€cie a tl'tulo de participacao nos seus resultados.
Artigo 44 - Qualquer bern im6vel adquirido pelo Mater Natura com recursos
provenientes de eventual celebra€ao de Termo de Parceria com o Poder Pdblico, nos
era gravado
sula de inalienabilidade.
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Capitulo XII
Da Liquidac5o e Dissolug5o
Artigo 45 - 0 Mater Natura somente podera ser dissolvido nas segujntes hip6teses: (a)
por deliberacao de Assembleia Geral Extraordinaria, especialmente convocada para este
fim, observado o qu6rum de deliberas5o de 2/3 (dois tercos) dos associados efetivos em
dia com suas obrigac6es e contribuic6es e, cumulativamente se, (b) for constatada a
impossibilidade de sua sobrevivencia ou desvirtuamento de suas finalidades.

Pafagrafo 1° - No caso de dissolugao do Mater Natura, os bens do seu patrim6nio
lfauido serao revertidos as entidades congeneres qualificadas como Organiza¢6es da
Sociedade Civil de Interesse Pdblico de acordo com a Lei no 9.790, de 23 de marco de
1999, que, preferencialmente, tenham o mesmo objeto social e estejam localizadas na
mesma regiao geografica.

Paragrafo 20 -A Assembleia Geral nomeara o liquidante do Mater Natura, o qual zelafa

para que nenhuma parcela de seu patrim6nio seja partilhada entre seus associados.

Paragrafo 30 - Quaisquer bens cedidos por empfestimo, aluguel ou comodato para o
Mater Natura ter5o contrato de uso com cl5usula de devolug5o ao cedente em caso de
dissolucao da institui§ao.

Capitu]O XIII

Das Disposie6es Gerais e Transit6rias
Artigo 46 - 0 Exercl'cio Social coincidira com o ano civil e, ao final de cada exercieio,
serao preparados o balanco patrimonial, as demonstra¢6es de resultados e o relat6rio
anual das atividades do Mater Natura, para manifestagao da Diretoria e do Conselho
Fiscal e posterior remessa para apreciacao e aprovacao da Assembleia Geral.

Artigo 47 - As alteras5es no Estatuto do Mater Natura que modifiquem as condig5es
que instruiram a qualifica€ao de Organiza¢ao da Sociedade Civil de Interesse Pdblico
dever5o ser comunicadas ao Minist6rio da Justica.

Artigo 48 - Na hip6tese do Mater Natura perder a qualificag5o de OSCIP, por ato do
Poder Pdblico, o acervo patrimonial disponivel, adquirido com recursos pdblicos durante
o perfodo em que perdurou a qualificacao, sera transferido a outra pessoa juridica
qualificada nos termos da Lei no 9.790/99 que, preferencialmente, possua obj
iguais ou semelhantes aos do Mater Natura.
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Artigo 49 - Na hip6tese de forma€ao de vinculos de colaborasao com o Poder Pdblico,
por meio de Termo de Parceria, serao observadas as disposig6es contidas na Lei n.0
9.790/99 e seus regulamentos, ou outra que suced6-la.

Artigo 50 - Conforme previsto no artigo 10, o Mater Natura podera constituir Fundo
Institucional, destinado a objetivos determinados, aceitando para isso contribui€6es
especiais de associados ou de terceiros.

Paragrafo dnico - Os recursos do Fundo Institucional nao poderao ser aplicados em
objetivos diferentes dos propostos originalmente, salvo autoriza¢ao dos doadores e da
Assembleia Geral.

Artigo 51 - E expressamente proibido o uso da denominacao social em atos que
envolvam o Mater Natura em obriga€6es relativas a neg6cios estranhos a seu objetivo
social, especialmente a presta€5o de avais, endossos, fiancas e caucao de favor,

Paragrafo dnico - 0 Mater Natura nao participara, sob quaisquer meios ou formas, de
campanhas de cafater politico-partidario, eleitorais, religiosas ou quaisquer outras que
n5o se coadunem com suas finalidades.

Artigo 52 - Os mandatos dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal serao
automaticamente prorrogados ate o registro da ata da Assembleia Geral realizada para a
eleic5o destes 6rg5os de deliberasao em Cart6rio e a posse dos seus sucessores, sendo
que a validade da prorrogacao n5o deve exceder a 30 (trinta) dias a contar da data de
realizacao da Assembleia Geral especifica para esta finalidade.

Artigo 53 - Toda e qualquer interpreta€5o da aplica€ao dos conceitos e determina¢6es
desse Estatuto, assim como os casos omissos, serao disciplinados pela Diretoria ``ad
referendum" da Assembleia Geral, quando considerado pertinente pela Diretoria ou
determinado por este Estatuto.
Artigo 54 - A Diretoria disciplinara as materias de sua competencia no Regimento
Interno ou por via de resolu¢5es.

Artigo 55 - Este Estatuto entra em vigor a partir da data de registro em Cart6rio.
Este Estatuto cont€m as alterac6es aprovadas na Assembleia Geral Extraordinaria
01/2021 do Mater Natura, realizada em Curitiba, na data de 12 de fevereiro de 2021. E.
tambem, a defini€5o do novo endereso da sede da OSCIP estabelecida em ata de reuni5o
de associados realizada no dia 26 de abril de 2021.
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