
OCA - ORGANIZACAO CULTURAL AMBIENTA1 
ESTATUTO 

Capítulo Primeiro 
DA DENOMINAÇÁO, SEDE, DURAÇÁO E FINALIDADE 

Artigo lg - A OCA - Organização Cultural Ambiental é uma associação de direito privado, de 
caráter cultural, social e ambiental, sem fins lucrativos, de duração indeterminada, regida pelo 
presente Estatuto e pelas demais disposições legais que lhe forem aplicáveis, com sede, domicílio 
e foro na Cidade de OLI~O Preto - MG. 

Artigo 20 - A OCA - Organização Cultural Ambiental, enquanto associação civil de caráter 
prioritariamente cultural, tem como finalidades e objetivos principais: 

I - Contribuir para o desenvolvimento social e humano, utilizando a cultura e as artes como 
elemento central de uma atuação voltada para a geração de múltiplas oportunidades de formação 
integral e coletiva para crianças, adolescentes e jovens das classes populares em um processo de 
ação educacional artística organizada e de qualidade que gera a construção do sujeito e a melhoria 
das condições vitais; 

II - Desenvolver atividades culturais voltadas para a irriplementação de praticas ligadas a 
musica, dança, expressão corporal, teatro, circo e oficinas artísticas, inclusive com a criação de 
grupos artísticos ligados a entidade; 

111 - Buscar a valorização da cidadania estimulando o exercício do poder do povo apoiando, 
facilitando e promovendo a participação ativa dos cidadãos na condução dos destinos das 
comunidades, dos Estados, dos Municípios e da Nação Brasileira como um todo; 

IV - Combater a discriminação racial e as desigualdades estruturais e de gênero que atingem 
os afro-brasileiros, defendendo a igualdade e os direitos dos indivíduos afetados pela 
discriminação e demais formas de intolerância, com ênfase na população negra; 

V - Defender a promoção e o desenvolvimento social para atender as necessidades das 
crianças e adolescentes, e para defesa, garantia e promoção dos seus direitos; 

L 

VI - Promover a ética, a paz, a cidadania, os direitos humanos, a democracia e outros valores 
universais; 

VI1 - Difundir atividades educativas, culturais e científicas, realizando pesquisas, conferências, 
publicações, vídeos, processamento de dados, assessoria técnica no campo ambiental, 
educacional e sócio-cultural, e produzindo e distribuindo vídeos, programas de informática, 
camisetas, adesivos, materiais destinados a divulgação e informação sobre os objetivos da OCA - 
Orgariização Cultural Ambiental, desde que os .frutos oriundos da exploração de tais atividades 
revertam integralmente para a realização dos objetivos estatutários da entidade; I 
VIII - Promover a assistência social beneficente nas áreas da cultura, meio ambiente e 
cidadania; 



IX - Desenvolver trabalhos com abordagem de temáticas sociais por meio de atividades 
esportivas 

X - Defender, preservar e expandir o patrimônio cultural, artístico e histórico brasileiro, em 
todas as instâncias (local, estadual ou federal) e da sociedade brasileira, bem como proteger o 
meio ambiente e os recursos naturais, preservando áreas ecologicamente importantes, 
conservando a biodiversidade e estimulando a criação de unidades de conservação, bem como, 
estudar, pesquisar e divulgar as causas dos problemas ambientais, estimulando e desenvolvendo o 
pleno exercício da cidadania através da educação ambiental; 

XI - Estimular a parceria, o diálogo local e a solidariedade entre os diferentes segmentos 
sociais, participando junto a outras entidades de atividades que visem interesses comuns; 

XII - Desenvolver quaisquer outras atividades ligadas prioritariamente a cultura, ao meio 
ambiente e aos direitos sociais. 

Artigo 30 - A OCA - Organização Cultiiral Ambiental é isenta de quaisquer preconceitos ou 
discriminações, não admitindo controvérsias de raça, credo religioso, cor, gênero ou político- 
partidárias em suas atividades, dependências ou em seu quadro social, sendo que no 
desenvolvimento de suas atividades serão observados os princípios da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência. 

Artigo 40 - A OCA - Organização Cultural Ambiental não remunera os membros do Conselho 
Diretor e do Conselho Fiscal, não distribuindo lucros ou dividendos a qualquer titulo ou sob 
nenhum pretexto, sendo que eventuais superávits de quaisquer exercícios financeiros serão 
destinados a consecução de suas finalidades e objetivos estatutários e aplicados integralmente no 
país. 

41" No entanto a OCA - Organização Cultural Ambiental remunera seus secretários com valores 
e parâmetros semelhantes aos utilizados no mercado de trabalho, sendo que tais valores devem 
ser aprovados em Assembléia Geral. 

4 2" - Nos projetos, serviços ou convênios que exijam a dedicação exclusiva de algum membro ou 
associado, o Conselho Diretor poderá fixar auxílio de custo dentro do orçamento do projeto, 
serviço ou convênio, sem Ônus para a entidade. 

4 3" - O auxllio de custo será repassado ao interessado mediante a comprovação do montante 
despendido, o que se dará por meio de notas fiscais e outros documentos fiscais comprobatórios 
dos gastos. 

Artigo 5" A OCA - Organização Cultural Ambiental poderá aceirar auxílios, doações, 
contribuições, bem como poderá firmar convênios de qualquer natureza, nacionais ou 
internacionais, com organismos ou entidades publicas ou privadas, desde que não impliquem em 
sua subordinação ou vinculo a compromissos e interesses conflitantes com seus objetivos, nem 
coloque em risco sua autonomia. 



Artigo 6" - Todo o material permanente, acervo técnico, bibliográfico, produtos e equipamentos 
adquiridos ou recebidos pela OCA - Organização Cultural Ambiental em decorrência de convênios, 
projetos ou similares, são bens permanentes da associação, só podendo ser alienados mediante 
autorização expressa da Assembléia Geral. 

Capítulo Segundo 
DOS ASSOCIADOS 

Artigo 7" - A OCA - Organização Cultiiral Ambiental será composta por nijmero ilimitado de 
associados que se enquadrem nos seus ,fins estatutários, não respondendo solidária ou 
subsidiariamente pelas obrigações sociais da associação. 

5 1 2  - A OCA - Organização Cultural Ambiental adotará práticas de gestão administrativa 
necessárias e suficientes para coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios ou 
vantagens pessoais de associados, em decorrência da participação no respectivo processo 
decisório. 

5 22 - É vedada a distribuição, entre os associados, conselheiros, diretores, empregados ou 
doadores, de eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, 
participações, bens ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas 
atividades, em qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada, afastamento ou 
falecimento de associado, sendo tais excedentes aplicados integralmente na consecução dos 
respectivos objetos sociais. 

Artigo 8" - A OCA - Organização Cultural Ambiental possui as seguintes categorias de associados: 

I - Associados fundadores - Será considerado associado fundador aquele que tenha 
participado do processo de implantação da associação, com direito a votar e ser votado em todos 
os níveis e instâncias e que tenha assinado a Ata de fundação da OCA - Organização Cultural 
Ambiental. 

II - Associados efetivos - Será considerado associado efetivo qualquer pessoa que não seja 
fundadora da OCA - Organização Cultural Ambiental, mas que tenha sido aceita mediante 
aprovação da Assembléia Geral, com direito a votar e ser votado em todos os níveis e instâncias da 
associação. 

111 - Associados colaboradores - Será considerado associado colaborador qualquer pessoa 
que não seja fundadora ou associada efetiva da OCA - Organização Cultural Ambiental, aprovada 
pela Assembléia Geral, não possuindo o direito de votar ou de ser votado em quaisquer dos níveis 
e instâncias da sociedade, possuindo, contudo, direito de voz nas assembléias e reuniões. 

Artigo 9" - Os associados efetivos somente serão admitidos no quadro social após a proposta ser 
aprovada pela Assembléia Geral. 

Artigo 10 - São direitos dos associados fundadores e efetivos: 

a ) Votar e ser votado para qualquer cargo eletivo; 



b) Ter acesso as atividades e dependências da OCA - Organização Cultural Ambiental, 
respeitando o público-alvo e o numero de vagas, no caso de atividades abertas ao público em 
geral; 

C Apresentar moções, propostas e reivindicação a qualquer dos órgãos da OCA - 
Organização Cultural Ambiental. 

d) Convocar Assembléia Geral, mediante requerimento assinado por pelo menos 115 (um 
quinto) dos associados com direito a voto. 

e) Apoiar, divulgar e promover eventos, programas e propostas de cunho cultural, social 
e/ou ambiental. 

Parágrafo único - Salvo os direitos previstos nas letras "a" e "d" desta cláusula, compete os 
associados colaboradores todos os demais direitos inerentes aos associados fundadores e efetivos. 

Artigo 11 - São deveres dos associados : 

a) Trabalhar em prol dos objetivos da associação, respeitando os dispositivos estatutários, 
zelando pelo bom nome da OCA - Organização Cultural Ambiental, agindo com ética e 
hombridade. 
b) Defender integralmente o pleno exercício da cidadania, o direito de todos ao meio 
ambiente sadio e equilibrado, o respeito a todas as formas de vida, o respeito a liberdade de 
opinião e a diversidade sócio-cultural, a solidariedade, o diálogo entre os povos, a paz e os direitos 
humanos. 

C) Estar adimplente com suas anuidades e obrigações para com Associação. 

d) Participar das atividades ambientais, sociais e culturais, estreitando os laços de 
solidariedade e fraternidade entre todas as pessoas e nações. 

91" - Deixará de fazer parte do quadro social da Associação o associado que: 

I - Solicitar sua exclusão, que deverá ser comunicada por escrito ao Conselho Diretor; 

II - Cometer infração grave que configure justa causa relevante para a exclusão, assim 
consideradas exemplificativamente, entre outras condutas: 

a) Agir de forma a constranger injustamente, sob qualquer aspecto, outro associado; 

b) Atuar de maneira que impeça ou gere obstáculos injustificados ao bom andamento das 
atividades da Associação, inclusive à realização de Assembléias Gerais e reuniões do Conselho 
Diretor; 

C) Praticar ato prejudicial ao patrimônio, ao acervo de bens ou à imagem da associação; 

d) Não proceder com lealdade e boa-fé com relação à associação e aos outros associados, 
mantendo conduta desmerecedora de respeito e incompatível com os valores éticos da 
associação; 

e) Descumprir suas obrigações previstas neste Estatuto; 

f ) Deixar de comparecer a até 03 (três) Assembléias Gerais ou Reuniões do Conselho 
Diretor, consecutivas ou não, sem apresentar justificativa plausível; 

g Ausentar-se da associação, injustificadamente, por mais de 30 (trinta) dias, sem prévio 
acordo realizado com o Conselho Diretor; 

h) Abandonar de forma não motivada cargo por si assumido; 



i) Omitir informações ou ocultar documentos necessários ao bom desempenho da 
Associação; 

i) Deixar de pagar contribuições tidas por obrigatórias, para manutenção da associação; ou 
k) Realizar outros atos ou omissões que causem danos, prejuízos ou mostrem-se, de 
qualquer forma, segundo determinação do Conselho Diretor, prejudiciais aos interesses, valores e 
princípios da associação. 

52" - A proposta de exclusão de associados pode ser apresentada por qualquer associado ou pelo 
Conselho Diretor e deverá ser submetida sempre a este último, que julgará após defesa do 
associado acusado, sendo cabível recurso à Assembléia Geral. 

53" - No caso do inciso II deste artigo, caberá ao Conselho Diretor definir, em cada caso, se o ato 
praticado pelo associado configura ou não infração grave. 

Capítulo Terceiro 
DA ORGANIZAÇÁO ADMINISTRATIVA 

Artigo 12 - São órgãos da administração da OCA - Organização Cultural Ambiental: 

I - Assembléia Geral; 

II - Conselho Diretor; 

111 - Secretaria Executiva; 

IV - Conselho Fiscal. 

Seção 1 
ASSEMBLEIA GERAL 

Artigo 13 - A Assembléia Geral é a instância máxima decisória da associação, sendo composta por 
todos associados fundadores e efetivos em pleno gozo de seus direitos estatutários. 

Artigo 14 - A Assembléia Geral elegerá um Conselho Diretor e um Conselho Fiscal, definindo suas 
funções, atribuições e responsabilidades. 

Artigo 15 - A Assembléia geral dos associados será convocada: 

a) Ordinariamente, no final de cada ano para apreciar as contas do Conselho Diretor, 
aprovar novos associados efetivos e a cada dois anos para eleger os merribros do Conselho Diretor 
e do Conselho Fiscal; 

b) Extraordinariamente, a qualquer tempo, convocada pelo Conselho Fiscal, pelo Conselho 
Diretor ou por pelo menos 115 dos associados em pleno gozo de seus direitos estatutários. 

Parágrafo único - As propostas de alteração do Estatuto Social, extinção da Associação e 
destituição de administradores - membros da Secretaria Executiva - deverão ser deliberadas em 
Assembléias Gerais especialmente convocadas para esses fins. 



Artigo 16 - Compete a Assembléia Geral: 

a) Propor e avaliar a adrriissão de novos associados efetivos; 

b) Examinar e aprovar o relatório, balanço de contas do  Conselho Diretor e da Secretaria 
Executiva; 

C) Eleger os membros d o  Conselho Diretor e d o  Conselho Fiscal; 

d) Determinar e atualizar as linhas de ação da associação; 

e) Autorizar a alienação o u  instituição de Ônus sobre os bens pertencentes a OCA - 
Organização Cultural Ambiental; 

f 1 Definir os cargos, funções, atribuições e responsabilidades d o  Conselho Diretor, 
Secretaria Executiva e Conselho Fiscal; 

g Estabelecer o valor da anuidade dos associados. 

Artigo 17 - A convocação da Assembléia Geral se dará por  carta ao associado e/ou por edita1 
afixado na sede social com 07  (sete) dias de antecedência, sendo que o quórum de instalação 
mínimo para a Assembléia Geral será de 50% (cinquenta por cento) dos associados e m  pleno gozo 
de seus direitos e m  primeira convocação e de 35% (trinta e cinco por cento) e m  segunda 
convocação, t r inta minutos após. 

Parágrafo único - O quórum único de deliberação da Assembléia Geral será de 50% (cinquenta 
por cento) mais 0 1  dos associados presentes que possuam direito a voto, ou  seja, maioria simples, 
salvo no  caso especificado n o  art. 29 deste Estatuto. 

Seção 11 
CONSELHO DIRETOR 

Artigo 18 - O Conselho Diretor é órgão colegiado, composto por  n o  mínimo três membros, 
subordinado a Assembléia Geral , responsável pela representação da OCA - Organização Cultural 
AmbientaI,corriposto de associados fundadores e/ou efetivos, eleitos para o mandato de 02  (dois) 
anos, permitindo-se reeleições. 

Artigo 19 - O Conselho Diretor nomeará uma Secretaria Executiva para responder pela gerência 
administrativa, legal e financeira da associação. 

Artigo 20 - Ao Conselho Diretor compete : 

a) Administrar, gerenciar e coordenar o plano de trabalho definit ivo para o exercício, 
definindo as linhas gerais orçamentárias e a programação anual da associação, bem como nomear 
o u  destituir os coordenadores de programas, instituir e cancelar programas, projetos e serviços; 

b) Nomear, contratar e destituir a qualquer tempo a Secretaria Executiva, mediante 
aprovação da Asserribléia Geral; 

C) Admitir associados ad referendum da Assembléia Geral; 
d Prestar contas de toda a movimentação financeira na Assembléia Geral Ordinária e, 
trimestralmente, prestar contas através de balancetes. 



Seção 111 
SECRETARIA EXECU'TIVA 

Artigo 21 - A Secretaria Executiva da OCA - Organização Cultural Ambiental, nomeada pelo 
Conselho Diretor, será constituída por um Secretário Executivo, com as seguintes atribuições: 

a) Representar a associação ativa e passivamente, em juízo ou fora dele; 

b) Organizar o quadro administrativo para auxiliá-lo e assessorá-lo em suas funções; 

C) Instituir programas, projetos, contratar serviços de terceiros, prestando contas dos 
trabalhos efetuados e da gestão financeira; 

d) Coordenar a execução das atividades da OCA - Organização Cultural Ambiental; 

e) Coordenar as atividades da sede social, do quadro de associados e responder pela 
gerência administrativa e financeira da associação. 

Artigo 22 - Compete ainda ao Secretário Executivo abrir e movimentar contas bancárias, emitir 
cheques, solicitar talões de cheque, autorizar transferências de valores por carta, autorizar 
aplicações financeiras de recursos disponíveis, endossar cheques e ordens de pagamentos do país 
ou do exterior para depósitos em conta bancária da OCA - Organização Cultural Ambiental, emitir 
e aceitar títulos de crédito e documentos que envolvam obrigação ou responsabilidade para a 
associação. 

Seção /V 
CONSELHO FISCAL 

Artigo 23 - O Conselho Fiscal, composto por 2 (dois) associados, fundadores ou efetivos, será 
eleito simultaneamente ao Conselho Diretor, na mesma Assembléia Geral, com mandato de 2 
(dois) anos, permitindo-se reeleições. 

Artigo 24 - O Conselho Fiscal é órgão consultivo e fiscalizador da associação, competindo-lhe 
examinar e emitir pareceres sobre prestação de contas, balanço anual do Instituto, relatórios de 
desempenho financeiro e contábil e sobre as operações patrimoniais realizadas, que serão 
avaliados e aprovados pela Assembléia Geral. 

Capítulo Quarto 
DAS ELEIÇÕES 

Artigo 25 - O Conselho Diretor e o Conselho Fiscal serão eleitos pela Assembléia Geral, podendo 
compor chapa todos os associados fundadores e efetivos, mas concorrendo apenas por uma Única 
chapa, sendo os trabalhos eleitorais organizados por uma comissão definida pela Secretaria 
Executiva. 

Capítulo Quinto 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Artigo 26 - Os recursos e o patrimônio da associação provêem de contribuição dos associados 
efetivos, fundadores e colaboradores, de verbas a ela encaminhadas por instituições financiadoras 



de obras e projetos culturais, sociais ou ambientais, de doações e subvenções, bem como do 
resultado da prestação dos serviços e da venda dos produtos descritos no artigo 2", inciso VII, com 
a destinação ali estabelecida. 

Artigo 27 - A vacância do cargo de Conselho Diretor ou do Conselho Fiscal, por renijncia, 
exoneração (desligamento), morte ou qualquer outro motivo, redunda em eleição via Assembléia 
Geral para preenchimento do cargo vago. 

Artigo 28 - Os bens patrimoniais da OCA - Organização Cultural Ambienta1 não poderão ser 
onerados, permutados ou alienados sem autorização da Assembléia Geral. 

Artigo 29 - A associação será dissolvida apenas nos casos da Lei, por decisão da Assembléia Geral, 
expressa pela maioria de 2\3 (dois terços) dos associados fundadores e efetivos em dia com suas 
obrigações estatutárias, sendo seus bens patrimoniais destinados a instituições similares, neste 
caso cabendo ao Secretário Executivo ser o Iiquidante. 

Parágrafo único - Na hipótese da presente entidade adquirir a qualificação de Organização Civil de 
Interesse Público (Lei 9.790/99), e, posteriormente, vir a perdê-lo, o acervo patrimonial disponível, 
adquirido com recursos públicos durante o período que perdurou a qualificação, será transferido à 
outra pessoa jurídica com qualificação nos termos da mencionada Lei e, preferencialmente, com o 
mesmo objetivo social. 

Artigo 30 - O Secretário Executivo está autorizado a realizar o registro legal do presente Estatuto. 

Artigo 31 - A prestação de contas da associação observará: 

I - Os princípios fundamentais de contabilidade e das Normas Brasileiras de Contabilidade; 
II - A publicidade, por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercício fiscal, do 
relatório de atividades e das demonstrações financeiras da Associação, incluindo-se as certidões 
negativas de débitos junto ao INSS e ao FGTS, colocando-os à disposição para exame de qualquer 
cidadão; 
111 - A realização de auditoria segundo legislação aplicável à natureza da associação ou aos 
projetos, Termos de Parceria e convênios eventualmente firmados. 
IV - As determinações do parágrafo Único do artigo 70 da Constituição Federal em respeito à 
prestação de contas dos recursos e bens de origem pública recebidos pela associação. 

5 

Artigo 32 - O presente Estatuto entra em vigor na data de sua aprovação, devendo os casos 
omissos ser resolvidos pelo Conselho Diretor. 1 .  

Ouro Preto,08 de setembro de 2009. A, 11 
Secretário Executivo: 

Antoni ~duardo Maciel França, 
Brasileiro, solteb 3 G MG 3 740 360, CPF 541 454 496 49, 

residente à Rua Randolpho Bretas, 67 A- Centro Ouro Preto/MG. 



' * 
; i  4. 

EDERLY APARECIDA XAVIER DA SILVA, Oficiala do Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas da Comarca de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais, em 

$ pleno exercício de seu cargo, na forma de lei, etc.- 

CERTIFICA que foi averbada a margem do registro n . O  579 de ordem 

, Oficiala do Registro a averbei, subscrevi e assino.- 

I 


