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Art. í" - o INSTITUTO AçÃO BRASIL, constituído em 1" de agosto de 2014, e uma pessoa

jurídica de direito privado, com natureza de associação, sem fins lucrativos, de caráter

filantrópico assistenciat, sem cunho político ou partidário, de natureza científica e de

apoio técnico paÍa o aperfeiçoamento, modernização, eÍicientização da gestão em

saúde púbtica, formação, quatiÍicação, capacitaÇão de agentes potíticos e servidores

púbticos com ênfase na área de saúde, com duração por tempo indeterminado, inscrito

no CNPJ/MF sob o n' 22.778.915 / 0001'ó5, registrado no Cartório de Títutos e

Documentos e CiviI das Pessoas Jurídicas da Comarca de Lauro de Freitas sob o n' 581,

Livro A-'1, em 09 de setembro de 2014, com sede na Rua João Chagas Ortins de Freitas,

N' 577, Edifício Mais Empresariat, sata 102, Loteamento Miragem, Buraquinho, Lauro de

Freitas - BA, CEP 42710-610, e Íoro em Lauro de Freitas - Bahia.

Objeto:

Art. 20 - O INSTITUTO AçÃO BRASIL tem por finatidades

1. Apoio e gestão na área medrca, jurídica e administrativa, podendo executar
procedimentos e desenvolver parcerias em qualquer área necessária para o
melhor funcionamento das entidades públicas, com ênfase na área de saúdei

2. Desenvolvimento de Programas e atendimento à população pobre e carente, com
ênfase na área de saúde:

3. Promoção de cursos, palestras, congressos, seminários, simpósios e conferências,
com ênfase na área da saúde;

4. Apoio a instituiÇóes beneficentes com objetivos aíins, para promover atividades
conjuntas em parceria, podendo manter intercâmbios educacionais, culturais,
beneficentes e informativos, com ênfase na área de saúde;

5. Promoção de ações de promoção às crianças, aos adolescentes, aos jovens,
adultos e idosos carentes, com ênfase na área de saúde;

6. Promoçáo de ações de amparo, defesa e proteção à família, com ênÍase na área
da saúde;

7. Dedicação às obras de promoções humanas, beneficentes, filantrópicas, culturais,
de assistência à saúde, de assistência educacional e de assistência social, com
ênfase na área da saúde;

8. Amparo, deÍesa, proteção e assistência a pessoas carentes através das seguintes
açÕes de assisténcia social, médico-clínico de caráter associado-econômico, com
ênfase na área dê saúde, tais como: concessão de auxílio financeiro para
pagamentos a médicos, dentistas, psjcólogos e outros profissionais da área da
saúde, inclusive exames laboratoriais e hospitalares;

9. Promover ações beneficentes e filantrópicas no atendimento de seus assistidos e
destinatários, na promoção da coletividade, do bem comum, no interesse social,
com ênfase na área de saúde;

10. Promoção e realização de congressos, encontros, simpósios, seminários, reuniões
e cursos para estudo e debate de problemas vinculados aos seus objetivos, bem
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como sobre a aplicação da legislação nas áreas de saúde federal, eS

municipal; difusão e incentivo à conscientização para o fortalecimento da política
de saúde a nível nacional;

1 '1. A promoção da pesquisa científica, ao ensino, ao desenvolvimento tecnolÓgico e
institucronal, à saúde, à cultura, à açáo social, à defesa do consumidor, ao esporte,
à agricultura ê ao abastecimento;

12. Promoção de estudo de viabilidade técnica, desenvolvimento, instalação e
manutenção de sistemas, equipamentos de tecnologia, com aplicagões via
internet, áudio, vídeo, rádio, satélite e similares para possibilitar melhores
condições para a gestão pública com ênfase na área de saúde;

13. Promover a realização de estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias
alternativas, produção e divulgação de conhecimentos científicos e técnicos,
relativos com ênfase na área de saúde;

14. Contribuir para acelerar o processo de desenvolvimento metodológico e
tecnológico, no campo das ciências humanas, exatas e biológicas, dos direitos
humanos ê da assistência social, com ênfase na área de saúde;

15. lncentivar a realização de estudos e pesquisas e a difusáo de conhecimentos e
experiências no campo das políticas públicas com ênfase na área de saúde;

'16. Realizar parcerias para execução de projetos e ações com as escolas de qualquer
nível, universidades, empresas, entidades de classe e órgãos ou instituiçóes de
direito público ou privado, com ênÍase na área de saúde;

17. Prestar orientação junto às empresas ou entes públicos sobre organização,
administração e acompanhamento de estágios de estudantes de saúde de nível
superior e medio, de ensino medio proíissional, com ênfase na área de saúde,

18. Estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologia, produção e divulgação de
informações e conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito às suas
atividades, com ênfase na área de saúde;

'19. Promoção de cursos, seminários, treinamento, credenciamento de especialistas,
cursos ou instituições, oferecimento de bolsas de estudo, Íomento ao
desenvolvimento de teses e dissertações, oferecimento de consultoria e realização
de trabalhos técnicos, publicação de relatórios, artigos e livros em sua área de
atuação e com ênfase na área de saúde;

20. lntercâmbio e cooperação com oulras sociedades científicas de interesses afins,
com ênfase na área de saúde;

21. Desenvolvimento e promoção da pesquisa científica no atendimento de seus
cursos da educaÇão superior;

22. Proporcionar programas de estudos e pesquisas, direcionados a cooperar com
projetos de caráter cientifico ou tecnológico de escolas ou instituições, com ênfase
na área de saúde;

23. Concorrer para o aprimoramento da formação dos quadros técnicos e
administrativos, assim como da mão de obra especializada para os setores
primários, secundários, terciário, abrangendo empresas particulares, estatais, de
economia mista e de serviço público e instituições privadas e públicas, com ênfase
na área de saúde;

24. Atividade de gestão hospitalar, com fornêcimento de mão de obra especializada e
subcontratação, se necessário for; fornecimento de telemedicina e tele saúde,
através de estrutura própria ou parcerias com empresas especializadas,
levantamento de dados, consultoria e demais serviços em gestão de educação,
ação social, saúde pública ou qualquer órgão público; fornecimento de sistemas e
infraestrutura tecnológica para a educação, ação social, saúde pública ou qualquer
órgáo público;

25. Projetos e execução na área de engênharia clíntca;
2ó. Promoção de estudo tecnico de viabiÍização da utilização, instalação e

manutençáo de tecnologia, soluçóes de informática com sistemas para as
atividades e procedimentos de saúde, educaçáo, contabilidade e re sos

RÉ

{/

ITULOS E

CASJ

c

W

d 2

\



,.gfiilffif,h".
/r av., rPr5S04s,;r;:.::x

humanos dos municÍpios, podendo realizar, organiz"r, in""n,irr.\Pqp1ffif 
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apoiar serviços dê consultoria e assessoramento nas atividades mHÉ-ês Çerr.^s.eL/
correlatas de enfermagem (atividades realizadas por enfermeiros legalméhts - - . . -

habilitados exercidas de forma independenle), de profissionais da nutrição
(atividades realizadas por nutricionistas exercidas de forma
independente),atividades de psicologia e psicanálise (atividades de psicólogos e
de psicanalistas),atividades de Íisioterapia (atividades realizadas por
fisioterapeutas legalmente habilitados exercidas de forma independente),atividades
de terapia ocupacional (atividades realizadas por terapeutas ocupacionais
legalmente habilitados exercidas de forma independente), atividades de
fonoaudiologia (atividades realizadas por fonoaudiólogos legalmente habilitados
êxercidas de forma independente), atividades de terapia de nutrição enteral e
parenteral (atividades realizadas por nutricionistas), com ênfase na área de saúde;

27. Promoçáo de estudo técnico de viabilização da utilização, instalação e
manutenção de tecnologia, soluçÕes de informática com sistemas para as
atividades e procedimentos de saúde, educação, contabilidade e recursos
humanos dos municípios, podendo realizar, organizar, incentivar, promover e
apoiar serviços de consultoria e assessoramento; Atividades de profissionais da
área de saúde e afins, além das atívidades de optomeÍista, as atividades de
instrumentadores cirúrgicos e, outras atividades de serviços profissionais, com
ênfase na área de saúde;

28. Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas, com
ênfase na área de saúde

29. Atividades de pesquisa e desenvolvimento realizadas no âmbito das ciências
sociais e ciências humanas e em áreas interdisciplinares dessas ciências: com
ênfase na área de saúde;

30. lmplantaçáo e manutenÇão de sistemas informatizados de regulaÇão das
atividades de saúde e outros serviços sociais (a regulação, controle, definição de
política e coordenação de atividades volladas a melhorar o bem-estar da
população quanto à sâúde, meio ambienle, etc.), com ênfase na área de saúde;

31. lncentivar a pesquisa cientííica e de inovaçáo tecnológica e o ensino (cursos,
treinamentos e seminários), com ênfase na área de saúde;

32. Atividades de atendimento hospitalar, pronto-socorro e unidades para atendimento
a urgências e emergênciasi

33. Promover, assessorar e gerir os serviços de internação de curta ou longa duração
prestados a pacientes realizados em hospitais gerais e especializados, hospitais
universitários, maternidades, hospitais psiquiátricos, centros de medicina
preventiva e outras instituiçóes de saúde com internação, incluindo-se os hospitais
militares e os hospitais de centros penitenciários. Essas atividades sáo realizadas
sob a supervisão direta de medicos e incluem serviços de médicos;

34. Promover, assessorar e gerir serviços de laboratório clínico, radiologia e
anestesiologia;

35. Promover, assessorar e gerir Serviços de centros cirúrgicos,
3ó. Promover, assessorar e gerir serviços farmacêuticos, de alimentação e outros

serviços prestados em hospitais;
37. Promover, assessorar e gerir os serviços prestados pelas unidades mistas de

sâúde, que são compostas por um centro de saúde e uma unidade de internaçáo
com características de hospital local de pequeno porte, sob administração única;

38. Promover, assessorar e gerir as atividades de centros de parto;
39. Promover, assessorar e gerir atividades de atendimento em pronto-socorro e

unidades hospitalares para atendimento a urgências;
40. Promover, assessorar e gerir UTI móvel: as atividades de unidades móveis

terrestres (ambulâncias) e aéreas com equipamentos análogos aos usados nas
unidades de terapia intensiva e com a presença de médicos preparados para
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realizarem, em suas instalaçóes, atendimento a urgências,
realizarem pequenas intervençóes cirúrgicas;

41. Promover, assessorar e gerir Participação em licitações públicas, com ênfase na
área de saúde,

42. Promover, assessorar e gerir a prestação de serviços nas áreas de saúde,
assistência social e educacional para a população, com ênfase na área de saúde;

43. O INSTITUTO AÇÃO BRASIL poderá atuar em rede para a execução de
iniciativas agregadoras de projetos em conformidade com as exigências da Lei
13.01912014 e com ênfase na área de saúde.

44. Promover, assessorar, gerir e executar o Suporte Técnico, manutenção e outros
serviços em tecnologia da informação conforme CNAE:6209-1/00, com ênfase na
área de saúde,

45. Consultoria e assessoria para desenvolvimento, implantação, suporte e
manutenção de sistema informativo na área de saúde.

Parágrafo 10 - Para cumprir seu propósito a entidade atuará por meio da execuçâo
direta de projetos, programas ou planos de açóes, do recebimento de
doações de recursos físicos, humanos e Íinanceiros, ou prestação de
serviços intermediários de apoio a outras organizações sem fins lucrativos e
a órgãos do sêtor público que atuam em áreas afins e com ênfase na área de
saúde.

Parágrafo 3" - O INSTITUTO AÇÃO BRASIL não distribui entre os seus associados,
conselheiros, diretores, empregados ou doadores eventuais excedentes
operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, participâçóes ou
parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas
atividades, e os aplica integralmente na consecução de seus objetivos
sociais no território nacional.

Art. 4o - O INSTITUTO AÇÃO BRASIL terá um Regimento que, aprovado pela
assembleia Geral, disciplinará o seu funcionamento em conjunto com as
Resoluções da Diretoria Executiva e seu Código de ética.

Art. 50 - A fim de cumprir sua (s) finalidade (s), o INST|TUTO AÇÃO BRASTL se
organizará em tantas unidades de prêstaÇão de serviços, quantas se fizerem
necessárias, as quais se regerão pelas disposiçóes estatutárias e
regimentais.
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Art. 30 - No desenvolvimento de suas atividades, o INSTITUTO AÇÃO BRASIL
observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
economicidade e da eficiência e não fará qualquer discriminaçáo de raça, cor,
gênero, orientação sexual, preferência política, ou em relaçáo a pêssoas que
proÍessam ou não qualquer religião.

Parágrafo 20: O INSTITUTO AÇÃO BRASIL deverá também com observância dos
preceitos legais e estatutários, visando plena consecução de suas
finalidades, celebrar termos de colaboração, lermos de fomento, cooperação,
convênios, acordos, protocolos, cooperação técnica e contratos, com o poder
público em todos os níveis, pessoas físicas e jurídicas, empresas públicas e
privadas, nacionais e estrangeiras, desde que não câuse prejuízo para o
INSTITUTO AÇÃO BRASIL, em linhas materiais, programáticas e
íinanceiras e com ênfase na área de saúde.
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Art. 6o - Podem se associar ao INSTITUTO AçÃO BRASIL pessoas físicas e jurídicas
que desenvolvam atividades ou tenham reconhecido interesse nos campos
da saúde, educação, meio ambiente, ação social, e de forma geral em toda a
gestão pública.

a) A associação é renovada anualmente, mediante o pagamento das taxas
definidas pela Diretoria Executiva para cada categorie de âssôciedo.

b) O INSTITUTO AÇAO BRASIL e constituído por número ilimitado de
associados, distribuídos nas seguintes categorias:

c) Fundadores: os participantes da Assembleia Geral de fundação;
d) Efetivos: os que participam habitualmente das atividades do INSTITUTO

AÇÃO BRASIL, exercendo os direitos e deveres respectivos;
e) Benemeritos: os que, reconhecrdamente, efetivarem ações relevantes em

apoio ao INSTITUTO AçÃO BRASILi
f) Correspondentes: os que, impossibilitados da presença por questões

geográficas, mantêm laços efetivos de contribuição ao INSTITUTO AÇÃO
BRASILi

g) Associado Corporativo, quando se tratar de pessoa jurídica, com direito a voto
nas Assembleias Gerais e eleiçõe_s, assim como a indicer candidalos aos
órgãos diretivos do INSTITUTO AçAO BRASIL.

h) Os associados corporativos serão classiflcados, de acordo com o valor da
anuidade, em:

i) Associado Colaborador: aquele que contribui com uma anuidade básica de
Associado Corporativo, a ser deflnida anualmenle pela Diretoria Executiva;

j) Associado Especial: aquele que contribui com duas anuidades básicas de
Associado Corporativo,

k) Associado Patrono: aquele que contribui com três anuidades básicas de
Associado Corporativo.

t) A admissão, a aplicação de penalidades e a exclusão dos associados é
atribuição da Diretoria Execuliva, cabendo recurso exclusivamente à
Assembleia Geral, em procedimento que garanta o amplo exercício do direito
de defesa.

m) Qualquer associado poderá encaminhar à Diretoria Executiva um pedido de
análise da conduta de outro associado, sempre que houver suspeita de que se
estela ferindo o Código de Ética do INSTITUTO AçÃO BRASIL.

Art. 7o - Sáo direitos dos associados quites com suas obrigaçôes sociars:
l. Participar de todas as atividades desenvolvidas pelo INSTITUTO AÇÃO

BRASIL;
ll. lnfluir nos processos decisórios internos, sobretudo por meio de propostas,

críticas, embargos e recursos;
lll. Votar e ser votado para os órgãos e instâncias sociais;
lV. Gozar de prioridade em promoçóes do INSTITUTO AÇÃO BRASIL nos

termos das resoluções específicas;
V. Ser_designado para cargos, comissôes ou representaçóes do INSTITUTO

AÇAO BRASILi
Vl. Receber todos os benefícios oriundos de convênios ou acordos que venham

a ser estabêlecidos pelo INSTITUTO AÇÃO BRASIL;
Vll. Receber as publicações produzidas pelo INSTITUTO AÇÃO BRASIL;
Vlll. Ter acesso a todas as facilidades de difusão eletrônica da informação,

providas pelo INSTITUTO AçÃO BRASIL:
lX. Ter acesso a normas, regulamentos e demais trabalhos de natureza técnica

e científlca que forem produzidos pelo INSTITUTO AÇÃO BRASIL;
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lndicar, no caso de Associados Corporativos, representantes para as
diversas atividades do INSTITUTO AÇÃO BRASIL.

Parágrafo único - Os direitos constantes dos incisos lll e V sáo privativos dos
associados Íundadores, efetivos e corporativos.

x

Parágrafo único - Nenhum membro das instâncias eletivas poderá receber
remuneração pelo exercício do mandato, podendo, todavia, fazê-lo em caso de
prestação de serviços profissronais à entidade, respeitados os princípios éticos,
os critérios legais e os valores do mercado local.

Art. 'l'l - A Assembleia Geral, órgão soberano do INSTITUTO AÇÃO BRASIL, se
constituirá dos associados em pleno gozo de seus direitos estatutários.

Art. 12 - Compete à Assembleia Geral:
l. Eleger e destiluir a Diretoria Executiva e os Conselhos Fiscal e

Administrativo;
ll. Decidir sobre reformas do Estatuto, na forma do Art. 32;
lll. Decidir sobre a extinção do INSTITUTO AÇÃO BRASIL, nos termos do

Art. 31,
lV. Decidir sobre a conveniência de alienar, transigir, hipotecar ou permutar

bens patrimoniais;
V. Aprovar o Regimento.

Art. í 3 - A Assembleia Geral se Íealiza(á, ordinariamente, uma vez por ano no mês de
dezembro, por meio eletrônico, à distância, ou de íorma presencial, para: 

_l. Aprovar a proposta de programação anual do INSTITUTO AÇAO
BRASIL, submetida pela Diretoria Executiva;

ll. Apreciar o relatório anual da Diretoria Executiva;
lll. Discutir e homologar as contas e o balanço aprovado pelo Conselho

Fiscal;
lV. Eleger os membros e o presidente dos Conselhos Fiscal e Administrativo;
V. Aprovar, em última instância, os planos de trabalho, orçamenlos,

relatórios e prestações de contas do INSTITUTO AÇÃO BRASIL;
Vl. Estabelecer os valores das contribuições financeiras dos associados,

propostos pela Diretoria Executiva;

Art. 8o - São deveres dos associados:
l. Cumprir as disposições estatulárias e regimentais,
ll. Acatar as decisões da Diretoria Executiva. do Conselho Fiscal e da

Assembleia Geral:
lll. Fazer-se presente nas reunióes e outras atividades sociais;
lV. Cumprir as obrigações flnanceiras, conforme este Estatuto, o Regimento, e

disposições complementares;
V. Manter um comportamento ético condizente com os valores do INSTITUTO

AÇÃO BRASIL;
Vl. Buscar a integração e a cooperação com os demais associados do

INSTITUTO AÇÃO BRASIL.

Art. 90 - Os associados não respondem, nem mesmo subsidiariamente, pelos
encargos do INSTITUTO AÇÃO BRASIL. 

. . .,

capítuto ltt - oA ADM/NIiTRAçA} - d" '," " i,Art.'lO - O INSTITUTO AÇÃO BRASIL será administrado por: ; '' . :,- i
l. Assembleia Geral; i i;'" -:^t' I
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Decidir sobre reformas deste Estatuto e sobre a diss
INSTITUTo eçÃo gReStL, propostas pelo Conselho Fiscal;
Eleger os Conselhos F,scal e Administrativo.
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Art. '17 - Compete à Diretoria Executiva:
l. Elaborar e submeter à Assembleia Geral a proposta de programação anual

do INSTTTUTO eçÃO eRnSrL;
ll. Executar a programação anual de atividades do INSTITUTO AÇÃO

BRASILi
lll. Elaborar e apresentar à Assembleia Geral o relatório anual;
lV. Reunir-se com instituições públicas e privadas para mútua colaboração em

atividades de interesse comum:
V. Acompanhar, supervisionar e avaliar permanentemente as atividades do

INSTITUTO AÇÃO BRASIL, em particular o desempenho da coordenação
executiva no cumprimento dos planos de trabalho e respectivos orçamentos;

Vl. Selecionar, contratar e exonerar o titular da Coordenação Executiva;
Vll. Deliberar sobre as propostas do Coordenador Executivo referentes a

pessoal, equipamentos, instalações e outras condiçóes de trabalho;
Vlll. Aprovar a inclusão, aplicação de penalidade e exclusão de associado;
lX. Pronunciar-se sobre relatórios, prestaçóes de contas, planos e orçamentos,

para deliberação da Assembleia Geral;
X. Aprovar seu Regimento,
Xl. Contratar e demitir Íuncionários;
Xll. Designar representantes do INSTITUTO AÇÃO BRASIL junto a congressos,

órgáos e sociedades nacionais e estrangeiras;
Xlll. Organizar reuniÕes e congressos promovidos pelo INSTITUTO AÇÃO

BRASIL;

({
\

§ 1o - Sáo aptos a participar, com direito a voz e voto, da Assembleia Geral,
todos os associados em dia com suas obrigaçóes estatutárias e regimentais.
§ 2o - A Assembleia Geral poderá reunir-se extraordinariamente quando
convocada:
l. Pelo Presidente da Diretoria Executiva;
ll. Por um quinto dos associados quites;
lll. Pelos Conselhos Fiscal e Administrativo.

§ 3" - A Assembleia Geral será presidida pelo Presidente da Diretoria
Executiva.
§ 40 - As decisões da Assembleia Geral serão sempre adotadas por maioria
dos presentes exceto as matérias do inciso Vll, que exigem aprovação de 2/3
(dois terços) dos participantes.

Art. í4 - A convocaçáo da Assembleia Geral será feita por meio de edital afixado na
sede do INSTITUTO AçÃO BRASIL ou publicado na imprensa local, por
circulares, correio eletrônico, ou outros meios convenientes, com
antecedência mínima de 30 dias.
Parágrafo único - A Assembleia Geral se instalará em primeira convocaçáo
com a maioria dos associados e, em segunda convocação, com qualquer
número de associados.

Art. í5 - O INSTITUTO AÇÃO BRASIL adotará práticas de gestão administrativa,
necessárias e suficientes, a coibir a obtenção, de forma individual ou
coletiva, de benefícios e vantagens pessoais, em decorrência da participaçáo
nos processos decisórios.

Art. í6 - A Diretoria Executiva será constituída por um Presidente, um Vice-Presidente
e por um Tesoureiro.

Parágrafo único - O mandato da Diretoria Executiva será de 24 (vinte e quatro)
meses, sendo possibilitada a recondução por no máximo mais 01 (um) igual
período.
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XIV.
XV.

XVI.
XVII.

XVIII

Editar as publicaÇões do INSTITUTO AçÃO BRASIL;
Nomear comissóes especiais para melhor execução dê suas ta
Assinar acordos e convênios;

refas; 4EílÁs-BÀ

Receber propostas de modiÍicações neste Estatuto do INSTITUTO AçÃO
BRASIL e encaminhá-las à Assembleia Geral;
Formar, juntamente com os Conselhos Fiscal e Administrativo, o Conselho
de Ética do INSTITUTO AÇÃO BRASIL, para garantir o cumprimento do
Código de Ética do INSTITUTO AÇÃo BRASIL, estabelecendo e aplicando
punições aos associados que o violarem;
Contratar profissional para a Coordenação Executiva, órgão gerencial do
INSTITUTO AçAO BRASIL.

Art. 18 - A Diretoria Executiva se reunirá no mínimo uma vez por semestre.
Parágrafo único - As reunióes da Diretoria Executiva poderão ser realizadas
à distância, por mero eletrônico, ou de forma presencial.

Art. 19 - Compete ao Presidente:
l. Representar o INSTITUTO AçÃO BRASIL judicial, extrajudicialmente,

ativa e passivamente;
ll. Cumprir e fazer cumprir este Estatuto e o Regimento;
lll. Presidir a Assembleia Geral;
lV. Convocar e presidir as reunióes da Diretoria Executiva;
V. Convocar e presidir as reuniões ordinárias da Assembleia Geral;
Vl. Submeter as propostas de programaçáo anual da instituição à

Assembleia Geral para exame e votaçáo;
Vll. Fazer cumprir as decisões emanadas da Diretoria Executiva e da

Assembleia Geral;
Vlll. Cumprir e fazer cumprir os Estatutos do INSTITUTO AçÃO BRASIL;
lX. Assinar pelo INSTITUTO AÇÃO BRASIL a documentação dirigida a

instituiçóes e pessoas externas;
X. Realizar pagamentos sob as diversas formasi
Xl. Submeter anualmente à apreciação e aprovação da Assembleia Geral as

contas da entidade, previamente analisadas pelo Conselho Fiscal;
Xll. Emitir procuração, para que o outorgado possa abrir contas bancárias;

emitir cheques; autorizar cobrança; receber; passar recibo e dar quitação;
solicitar saldos e extratos; requisitar talonários de cheques; retirar
cheques devolvidos; endossar cheques; rêquisitar cartão eletrônico;
sustar / contra ordenar cheques; cancelar cheques; baixar cheques;
efetuar aplicaçôes ínanceiras; efeluar resgates de aplicações financeiras,
efetuar saques em conta corrente e poupança; cadastrar, alterar ê
desbloquear senhas, representar em qualquer esfera administrativa, junto
a Administração Pública e Privada direta e indireta e suas autarquias e
judicial em qualquer JuÍzo, instância e Tribunal ou fora dele, tanto no
âmbito municipal, estadual e federal, conferindo-lhe os poderes para
praticar lodos os atos que se façam necessários na defesa dos
interesses do lnstituto, representá-la perante qualquer instância,
participar de licitação, negociar preços, apresentar proposta e demais
condições necessárias ao bom andamento dos serviços prestados, firmar
compromissos ou acordos, receber e dar quitação, retirar documentos e
correspondências podendo a qualquer momento apresentar
documentaçáo pertinente, podendo substabelecer o presente mandato,
com poderes especiais ou sem reserva de poderes a qualquer pessoa,
assinar qualquer documento a emitir declaração de qualquer espécie 0,
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ParágraÍo único - O Presidente da Diretoria Executiva detem o mesmo direito de voto
que os demais Conselheiros, assegurando-se lhe ainda o voto de qualidade em.
caso de emPate -.i z'-r';- . - 

. .- '
Art. 20 - Compete ao Vice-Presidente: .oj' 1r'=' -'' ' \

l. Substituir o Presidente em suas faltas ou impedimentos; i 3i.i;;if' '' 'l

ll. Assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu términôn +ti*' ,'
lll. Prestar, de modo geral, sua colaboração ao Presidente; \!I,nc,,. rai i,i,?.ili' 'lV. Ser o consultor, no que se refere a este Estatuto e ao RegimeMàs.

rêuniões da Assembleia Geral, da Diretoria Executiva e dos Conselhos
Fiscal e Administrativo;

V. Publicar todas as notícias das atividades da entidade;
Vl. Elaborar projetos, programas especiais, e pareceres técnicos;
Vll. Cuidar do acompanhamento dos projetos e programas;
Vlll. Captar recursos para a execuçáo de projetos.

AÍ1. 2'l - Compête ao Tesoureiro:
l. Arrecadar e contabilizar as contribuiçóes dos associados, rendas, auxílios

e donativos, mantendo em dia a escrituração do INSTITUTO AçÃO
BRASIL;

ll. Pagar as contas autorizadas pelo Presidente;
lll. Apresentar relatórios de receitas e despesas, sempre que forem

solicitados;
lV. Apresentar ao Conselho Fiscal a escrituração do INSTITUTO AÇÃO

BRASIL, incluindo os relatórios de desempenho financeiro e contábil e
sobre as operações patrimoniais realizadas;

V. Conservar sob sua guarda e responsabilidade os documentos relativos à
tesouraria;

Vl. Manter o numerário em estabelecimento de crédito;
Vll. Prestar contas da lntegridade do patrimônio do INSTITUTO AÇÃO

BRASIL;
Vlll. Captar rêcursos_ para a constituição e manutenção do patrimônio do

INSTITUTO AÇAO BRASIL-
Àft. 22 - O Conselho Fiscal será constituído por 4 (quatro) membros titulares e dois

suplentes, eleitos pela Assembleia Geral, além do Presidente da Diretoria
Executiva.
§ 1" - O mandato do Conselho Fiscal será coincidente com o mandato da
Diretoria Executiva;
§ 2o - Em caso de vacância, o mandato do membro será assumido pelo primeiro
suplente, ate o seu têrmino. Nesle caso, o segundo suplente passará a primeiro
suplente.

Art. 23 - Compete ao Conselho Fiscal:
l. Examinar os livros de escrituração do INSTITUTO AÇÃO BRASIL;
ll. Opinar sobre os balanços e relatórios de desempenho financeiro e contábil e

sobre as operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para os
organismos superiores da entidade;

lll. Requisitar ao Tesoureiro, a qualquer tempo, documentação comprobatória
das operações econômico-financeiras realizadas pelo INSTITUTO AçÃO
BRASIL;

lV. Contratar e acompanhar o trabalho de eventuais auditores externos
independentes;

V. Convocar extraordinariamente a Assembleia Geral;
Vl. Propor mudanças no Estatuto;
Vll. Criar e conferir comendas, títulos honorÍficos e prêmios;
Vlll. Formar, juntamente com a Diretoria Executiva e o Conselho Administrativo, o

Conselho de ética do INSTITUTO AÇÃO BRASIL, para garantir o
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cumprimento do Código de etica do INSTITUTO AÇA ]t,
estabelecendo e aplicando punições aos associados que o violarem

Parágrafo único - O Conselho Fiscal se reunirá ordinariamente, de forma presencial
ou à distância, por meio eletrônico, a cada ano e, extraordinariamente,
sempre que necessário e suas reuniões seráo secretariadas por um de seus
membros, escolhido pelo Presidente.

gu
Aft.24 - Para o desenvolvimento das atividades e promoçáo de ações do INSTITUTO

AçÃO BRASIL, poderá a Assembleia Geral, com aprovaçáo de pelo menos
2/3 dos associados, contratar até 2 (duas) pessoas, fora do quadro de
associados, para o cargo de Coordenação Executiva

Art. 25 - Compete à Coordenaçáo Executiva, por meio do seu titular:
l. Exercer todas as atividades gerenciais necessárias ao funcionamento do

INSTITUTO AÇÃO BRASIL e ao cumprimento de seus objetivos, conforme
planos e orçamentos aprovados pela Assembleia Geral e Diretoria Executiva;

ll. Elaborar planos, programas e orçamentos, para apreciação da Assembleia
Geral e da Diretoria Executiva;

lll. Administrar, em conjunto com o Presidente da Diretoria Executiva, os
recursos da entidade, inclusive a respectiva movimentação financeira;

lV. Responsabilizar-se pela arrecadação de recursos, tanto externos quanto
internos;

V. Manter a escrituração do INSTITUTO AçÃO BRASIL em dia, inclusive
relatórios de desempenho financeiro e contábil;

Vl. Conservar sob sua guarda todos os documentos do INSTITUTO AÇÃO
BRASIL, inclusive os referentes à Tesouraria.

Vll. Propor a estrutura orgânica da Coordenaçáo, para aprovação da Diretoria
Executiva,

Vlll. Participar, com direito a voz, das reuniões da Diretoria Executiva;
lX. Secretariar as reuniões da Diretoria Executiva.

Parágrafo único - O titular da CoordenaÇão Executiva deve ser profissional
credenciado para o cargo, contratado sob regime de dedicaçáo exclusiva e
tempo integral e com remuneração adequada às suas responsabilidades e aos
níveis do mercado regional.

Capítulo lV - DOS RECURSOS F/^rÁ,vcE/ROS
Art. 26 - Os recursos financeiros necessários à manutenção do INSTITUTO AÇÃO

BRASIL poderão ser obtidos por:
l. Têrmos de Parceria, de colaboração, de cooperação, Convênios e

Contratos firmados com o Poder Púbico para financiamento de projetos
na sua área de atuação;

ll. Contratos e acordos firmados com empresas e agências nacionais e
internacionais;

lll. Doaçóes, legados e herançasi
lV. Rendimentos de aplicaçóes de seus ativos Íinanceiros e outros,

pertinentes ao patrimônio sob a sua administraÇão;
V. Contribuição dos associados;
Vl. Recebimento de direitos autorais, remuneração de cartas patentes,

contribuições de outras associações ou fundações.
Capitulo V - DO PATRIMONTO

AÍ1. 27 - O patrimônio do INSTITUTO AçÃO BRASIL será constituído de bens
móveis, imóveis, veículos, numerário, açóes, aplicações a prazo e títulos da
dÍvida pública.

Art. 28 Na hípótese de dissolução do INSTITUTO AçÃO BRASIL, o respectivo
patrimônio Iíquido será transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que
preencha os requisitos da Lei 13.0í9114 e cujo objeto social seja,
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preferencialmente, o mesmo da entidade extinta e seja registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social.

capítuto vl - DA PRESTAçÃO D_E CO^rrÁS
Art. 29 - A prestação de contas do INSTITUTO AÇAO BRASIL observará no mínimo:

l. Os princípios fundamentais de contabilidade e as Normas Brasileiras de
Contabilidade;

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

lll. A realização de auditoria, inclusive por auditores externos independentes se for
o caso, da aplicaçáo dos eventuais rêcursos objeto de Termos de Colaboraçáo
ou de Fomento, conforme prêvisto em regulamento;

lV. A prestaçáo de contas de todos os recursos e bens de origem pública
recebidos será feita conforme determina o parágrafo único do Art. 70 da
Constituição Federal e Lêi 1 3.0í 9/2014.

Capítulo Vll- DAS DTSPOSTÇOES GERATS
Art. 3í - o INSTITUTo AçÃO BRASIL será dissolvido por decisão da Assembleia

Geral Extraordinária, especialmente convocada para esse fim, quando se tornar
impossível a continuação de suas atividades.

Parágrafo único - Em caso de dissolução, todo patrimônio do INSTITUTO AÇÃO
BRASIL, será destinado a entidade congênere do Estado da Bahia.

Arl. 32 - O presente Estatuto poderá ser reformado, a qualquer tempo, por decisão da
maioria qualificada (213) dos associados, em Assembleia Geral especialmente
convocada para esse fim, e entrará em vigor na data de seu registro em
Cartório.

Art. 33 - A Diretoria Executiva e os Conselhos Fiscal e Administrativo serão eleitos
simultaneamente por voto direto, por meio de cedulas apropriadas.
ParágraÍo único - Será considerada eleita a chapa que obtiver maioria simples
dos votos.

Art. 34 - O Conselho de ética será formado pela reunião da Diretoria Executiva e dos
Conselhos Fiscal e Administrativo, para garantir a observância dos preceitos do
código de ética do INSTITUTo AçÃo BRASIL.

Art. 35 - Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria, ad referedum da
Assembleia Geral.

Art. 36 - O presente estatuto foi elaborado e aprovado nesta data pelos associados
instituidores, na forma de anexo à Ata de Assembleia Geral, devendo o mesmo
ser levado ao registro no Cartório de Registro Civil da
Comarca de Lauro de Freitas - BA.

Lauro de Freitas, 30 de jutho de 2019.
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