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CAPITULO I 

DA DENOMINAÇÃO, DA SEDE, DURAÇÃO E FINALIDADE. 

Art. 1º – A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AMIGOS DE SANTANA, fundada 

em 20/04/2009, que passa a ser gerido sob a nova Razão Social de INSTITUTO SHELTER 

DE PROTEÇÃO DA VIDA, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 10.775.599/0001-99, é uma 

pessoa jurídica de direito privado, de caráter de Promoção Assistencial e Ambiental, sem fins 

lucrativos, de duração indeterminada, constituído na forma da Lei, regido pelo presente 

Estatuto, e gozará dos benefícios da Lei e demais disposições legais que lhe forem aplicadas, 

com sede e foro jurídico na Cidade de Santana, Município do Estado do Amapá, sito Avenida 

Padre Vitório Galliano, nº 1794, Bairro Nova Brasília, Município de Santana/AP, CEP 

68.925-000.  

§ 1º - O INSTITUTO SHELTER DE PROTEÇÃO DA VIDA, poderá desenvolver suas 

atividades em todo o Território Nacional, na busca de soluções que envolvam os problemas 

do desenvolvimento social e econômico das classes de menor condição social; trabalhando 

ainda, parcerias para projetos que visem o desenvolvimento racional e sustentável do Meio 

Ambiente, sem alterar sua fauna e flora.  

§ 2º - O INSTITUTO SHELTER DE PROTEÇÃO DA VIDA, na hipótese de perder a 

qualificação instituída por Lei, o respectivo acervo patrimonial disponível, adquirido com 

recursos públicos, será transferido à outra pessoa jurídica qualificada nos termos da Lei, 

preferencialmente que tenha o mesmo objeto social. (lei 9.790/99, Art. 4º inciso V).  

§ 3º - O INSTITUTO SHELTER DE PROTEÇÃO DA VIDA, terá como emblema, símbolo, 

marca e nome fantasia a sigla INSTITUTO SHELTER para sua notoriedade.  

Art. 2º - O INSTITUTO SHELTER, tem como finalidade:  

a) A promoção dos Direitos Humanos em toda a sua amplitude (Art. 3º, XI da Lei 9.790/99);  

b) A construção de soluções de desenvolvimento sócio econômico sustentável de 

comunidades pobres ou isoladas territorial ou socialmente, levando projetos, estudos e 

pesquisas, a fim de gerar ações viáveis para a preservação, fortalecimento e valorização do ser 

humano no seu habitat natural, melhorando seu bem-estar físico e mental (Art. 3º da Lei 

9.790/99);  

c) Fortalecer de toda forma possível, o respeito, a preservação e o resgate da cultura local de 

cada povo para as gerações futuras (Art. 3º, inciso II da Lei 9.790/99);  

d) A busca de soluções, através de projetos, estudos e pesquisas viáveis para a preservação e 

conservação especialmente das matas, rios, floresta e parques da Amazônia legal, criando-se 

mecanismo, para sua recuperação ambiental, preservação, fortalecimento, conservação e 

proteção da fauna e flora, contra a ação danosa praticada pelos homens e preservação dos seus 

valores paisagísticos dentro do ecossistema da Amazônia e sua Biodiversidade, podendo 

ainda:  

e) Representar o interesse de seus associados, de acordo com a legislação vigente;  

f) Preservar e aprimorar constantemente a identidade do INSTITUTO SHELTER;  
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g) Manter registro e cadastro junto a Instituições legalmente reconhecidas pela legislação 

vigente:  

h) Manter serviços de assistência técnica, orientação geral de interesse do INSTITUTO 

SHELTER;  

i) Promover a divulgação dos resultados alcançados pelo INSTITUTO SHELTER;  

j) Combater práticas nocivas ao desenvolvimento social e denunciá-las quando for o caso;  

k) Opinar sobre controvérsias pertinentes a defesa, preservação e conservação do meio 

ambiente, que sejam submetidos à sua apreciação;  

l) Celebrar acordos, ajustes, contratos e convênios com pessoas físicas ou jurídicas, públicas 

ou privadas, com vistas ao cumprimento de seus objetivos legais e estatutários;  

m) Promover Encontros, Seminários, Palestras e outros eventos para aumentar o nível de 

organização e conscientização da população sobre o desenvolvimento social e da defesa e 

preservação da Amazônia, assim como participar de eventos e outros foros;  

n) Prestar toda e qualquer assistência e apoio de natureza social, moral aos seus associados 

dentro dos princípios de ajuda mutua, e de solidariedade humana;  

o) Produzir, publicar, editar, distribuir e divulgar livros, revistas, vídeos, filmes, disco 

magnéticos ou óticos, programas de radiodifusão, televisivos, bem como em internet, sobre a 

Defesa, Preservação e Conservação do Meio Ambiente e Promoção do Desenvolvimento 

Sustentável da Amazônia;  

Art. 3º - No desenvolvimento de suas atividades o INSTITUTO SHELTER observará os 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da 

eficiência e não fará quaisquer discriminações relativas à cor, raça, credo religioso, classe 

social, concepção política - partidária ou filosófica, nacionalidade em suas atividades, 

dependências ou em seu quadro social (Lei 9.790/99, inciso do art. 4º).  

Art. 4º - O INSTITUTO SHELTER, não distribui, entre os seus sócios ou associados, 

Conselheiros, diretores empregados ou doadores, eventuais excedentes operacionais, brutos 

ou líquidos, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos 

mediante o exercício de suas atividades, e que os aplica integralmente na consecução do 

respectivo objeto social (Lei 9.790/99, § 1º).  

Art. 5º - O INSTITUTO SHELTER poderá aceitar auxílios, contribuições ou doações (depois 

de examinados e aprovados pelo Conselho Deliberativo e/ou Diretoria Executiva), bem como 

firmar convênios (nacionais ou internacionais) com organismos, entidades públicas e 

privadas, contanto que não impliquem em sua subordinação a compromissos e interesses que 

conflitem com seus objetivos e finalidades ou arrisquem sua dependência.  

Art. 6º - O INSTITUTO SHELTER terá seu patrimônio formado por material permanente, 

acervo técnico, bibliográfico, equipamentos adquiridos, doados ou recebidos através ou pelo 

(Governo Federal, Estadual, Municipal, Fundações, Autarquias, Entidades de classes, 

Empresas privadas, e/ou Associações ou entidades congêneres). Através de convênios, 
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projetos ou similares, são bens permanentes da entidade e inalienáveis, salvo autorização em 

contrário expressa pela Assembleia Geral de Sócios.  

Art. 7º - Em Caso de Extinção da pessoa Jurídica, seus bens serão doados a uma Entidade de 

cunho social que tenha os mesmos objetivos do INSTITUTO SHELTER. Depois de pago em 

primeiro caso as obrigações sociais contraídas.  

Art. 8º - O INSTITUTO SHELTER disciplina seu funcionamento por meio de Ordens 

Normativas emitidas pela Assembleia Geral, e ordens Executivas pela Diretoria Executiva e 

ordens Deliberativas pelo Conselho Deliberativo.  

Art. 9º - A fim de cumprir suas finalidades, o INSTITUTO SHELTER se organizará em tantas 

unidades de prestação de serviços, as quais se regerão pelas disposições estatutárias.  

CAPITULO II 

DOS OBJETIVOS DO INSTITUTO SHELTER 

Art. 10 - O INSTITUTO SHELTER tem como princípio fundamental, a universalização dos 

serviços, no respectivo âmbito de sua atuação, dentre os quais podemos definir os seguintes.  

a) Promoção dos Direitos da Criança, dos Jovens e Adolescentes na forma da Lei e legislação 

complementar, garantindo-lhes os direitos assegurados em lei, e da sua proteção individual e 

familiar.  

b) Promover a defesa de bens e direitos sociais, coletivos e difusos relativos ao meio 

ambiente, ao patrimônio cultural, aos direitos humanos e dos povos;  

c) Promover a defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do 

desenvolvimento sustentável (Lei 9.790/99, Parágrafo Único do Art. 3º);  

d) Promover em parceria com o setor público e privado, nacional e estrangeiro, projetos e 

programas de educação ambiental formal e não formal, para os povos indígenas e a 

comunidade em geral, capacitação visando à valorização das potencialidades, bem como 

fortalecimento da cultura dos povos em gerais.  

e) Promover e estimular em parceria com o setor público e privado, nacional e estrangeiro, 

ações que visem à preservação, bem como a recuperação de áreas degradadas no meio 

ambiente urbano e rural, bem como a proteção da identidade física, social e cultural de 

agrupamentos urbanos com recursos advindos de convênios ou outras formas jurídicas 

possíveis;  

f) Promover em parceria com o setor público e privado a promoção da cultura, defesa e 

conservação do patrimônio histórico e artístico (Lei 9.790/99, Parágrafo Único do Art. 3º);  

g) Promover e estimular a assistência social (Lei 9.790/99, Parágrafo Único do Art. 3º);  

h) Promover e estimular a parceria, o diálogo local e solidariedade entre os diferentes 

segmentos sociais, participando junto a outras entidades de atividades que visem interesses 

comuns;  

i) Promover e estimular o voluntariado (Lei 9.790/99, Parágrafo Único do Art. 3º);  
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j) Promover e estimular em parceria com o setor público e privado a experimentação, não 

lucrativa, de novos modelos sócio-produtivos e de sistemas alternativos de produção, 

comércio, emprego e crédito;  

k) Promover e estimular em parceria com o setor público e privado estudos e pesquisas, 

desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e divulgação de informações e 

conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito às atividades mencionadas neste 

artigo;  

l) Promover e estimular o aperfeiçoamento e o cumprimento de legislação que instrumentalize 

a consecução dos presentes objetivos;  

Parágrafo Único – Para cumprir seu propósito o INSTITUTO SHELTER atuará por meio de 

execução direta de projetos, programas ou planos de ações, da doação de recursos físicos, 

humanos e financeiros, ou prestação de serviços intermediários de apoio a outras organizações 

sem fins lucrativos e a órgãos do setor público que atuam em áreas afins. (Lei 9.790/99, 

Parágrafo Único do Art. 3º).  

CAPITULO III 

DOS LIMITES TERRITORIAIS, E SUAS PRERROGATIVAS. 

Art. 11 - Dos Limites territoriais de atuação do INSTITUTO SHELTER:  

§ 1º - O INSTITUTO SHELTER poderá atuar em todo Território Nacional.  

§ 2º - Tendo como Fórum, Base e Sede Administrativa o Município de Santana, Município do 

Estado do Amapá, de onde as decisões serão emanadas a respeito de todos os projetos de 

alcance social, sócio econômico e desenvolvimento sustentável.  

Art. 12 - São prerrogativas constitucionais e objetivos institucionais do INSTITUTO 

SHELTER: 

a) Representar, no âmbito Regional e Nacional, os direitos e interesses de seus associados e 

da Entidade na forma do Estatuto Social e das Leis que regem as Instituições sem fins 

lucrativas;  

b) Eleger ou designar representantes do INSTITUTO SHELTER em qualquer local da 

Amazônia Legal, abrindo e fechando Departamentos e Escritórios regionais;  

c) Colaborar com poderes públicos, como órgão técnico e consultivo, no estudo e solução dos 

problemas que se relacionem com a Amazônia Legal.  

d) Defender, na condição de postulado filosófico, o direito de propriedade, a livre iniciativa, a 

economia de mercado e o estado democrático;  

e) Participar de Entidade Social de grau superior, na forma prevista na Legislação em vigor;  

f) Participar de Conselho do Meio Ambiente, Conselho da Assistencial Social, legalmente 

constituído na forma da Lei, junto aos órgãos a nível Estadual, Federal, Municipal, Fundações 

e Autarquias.  
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CAPITULO IV 

DA FORMAÇÃO DO INSTITUTO, PENALIDADES, DOS ASSOCIADOS 

 

SEÇÃO I 

DA CONSTITUIÇÃO SOCIAL 

Art. 13 - O INSTITUTO SHELTER é constituído por número ilimitado de associados que se 

disponha a viver os fins da Instituição, não respondendo pelas obrigações e encargos sociais, 

nem mesmo subsidiariamente contraídos pela Entidade, distribuídos nas seguintes categorias 

de sócios:  

a) Sócio Fundador;  

b) Sócio Efetivo;  

c) Sócio Honorário e;  

d) Sócio Contribuinte;  

e) Sócio Benfeitor;  

Parágrafo Único - É permitida a participação de servidores públicos na composição dos 

órgãos de Administração do INSTITUTO SHELTER, porém são vedadas à percepção de 

remuneração ou subsídio, a qualquer título. (Lei 9.790/99 Art. 4º inciso VII – Parágrafo 

Único, com fulcros na Lei nº 10.539, de 2002).  

Art. 14 - A qualidade de Sócio será definida de conformidade como se segue:  

a) Sócio Fundador: os que participaram da Assembleia Geral de Fundação do INSTITUTO 

SHELTER e assinaram a Ata da Fundação, com direito a votar e ser votado em todos os 

níveis ou instâncias:  

I- Ao sócio fundador, lhe será assegurado a indicação junto ao INSTITUTO SHELTER, a um 

dos cargos de Diretor do Conselho Deliberativo, nos termos do Regimento Interno, desde que 

não tenha abandonado ou mesmo deixado de participar ativamente e efetivamente das 

atividades frente à Entidade num período mínimo de 06 (seis) meses;  

II- Somente poderão participar do Conselho Deliberativo do INSTITUTO SHELTER as 

pessoas indicadas quando da realização da Assembleia Geral para eleição e posse da Diretoria 

e Conselho Fiscal do Instituto, quando na oportunidade tomaram posse em seus respectivos 

cargos indicados nos termos do Regimento Interno conjuntamente com a Diretoria eleita, para 

exercerem suas funções de acordo com o Regimento Interno e o Estatuto Social do Instituto e 

que não tenham deixado de cumprir os requisitos mínimos e permanência de acordo com o 

inciso anterior; 

III- Os Membros do Conselho Deliberativo estão isentos do pagamento de qualquer tipo de 

contribuição ou mensalidade;  
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IV- O Conselho Deliberativo do INSTITUTO SHELTER terá suas prerrogativas, nos termos 

do Regimento Interno do Instituto, aprovado entre seus membros, após eleição e posse da 

Diretoria;  

V- O Conselho Deliberativo será indicado na Assembleia Geral do INSTITUTO SHELTER e, 

qualquer vacância em aberto no Conselho será preenchida pelos membros associados inscritos 

há mais tempo do Instituto.  

b) Sócios efetivos: São cidadãos dispostos a colaborar com os objetivos do INSTITUTO 

SHELTER, sendo qualquer associado ou pessoa que não seja fundador da Entidade, 

aprovados pela Assembleia Geral dos Sócios. Possuem direito a votar e ser votado para os 

cargos eletivos em todos os níveis ou instâncias da Entidade, podendo tomar parte nas 

Assembleias Gerais da Entidade, inclusive nos debates;  

c) Sócio Honorário: pessoas físicas que, identificadas com os objetivos da entidade, 

solicitarem seu ingresso e pagarem as contribuições correspondentes, segundo critérios 

determinados pelo Conselho Diretor. Não possui o direito a votar e ser votado para os cargos 

eletivos em todos os níveis ou instâncias da Entidade, não podendo tomar parte nas 

Assembleias Gerais da Entidade, nem nos debates;  

d) Sócio Contribuinte: Pessoas físicas ou jurídicas, que contribuem com os projetos e as 

causas do INSTITUTO SHELTER, porém não possui o direito a votar e ser votado para os 

cargos eletivos em todos os níveis ou instâncias da Entidade, não podendo tomar parte nas 

Assembleias Gerais da Entidade, nem nos debates;  

e) Sócio benfeitor: pessoas físicas ou jurídicas que, pela elaboração ou prestação de relevantes 

serviços às causas da organização, fizerem jus a este título, a critério da Diretoria Executiva (e 

ratificados pela Assembleia Geral), não podendo tomar parte nas Assembleias Gerais da 

Entidade, nem nos debates;  

SEÇÃO II 

DOS DIREITOS DOS ASSOCIADOS 

Art. 15 - Todo sócio tem o direito de:  

a) Fazer à Diretoria Executiva do INSTITUTO SHELTER, por escrito, sugestões e propostas 

de interesse sociais e/ou ambientais;  

b) Solicitar ao presidente, e/ou Diretoria Executiva reconsideração de atos que julguem não 

estar de acordo com o estatuto;  

c) Tomar parte dos debates e resoluções da Assembleia  

Parágrafo Único – Nos debates e resoluções das Assembleias Gerais da entidade somente 

poderá participar o Sócio Efetivo;  

d) Apoiar, divulgar, propor e efetivar eventos, programas e propostas da entidade;  

e) Ter acesso às atividades e dependências do INSTITUTO SHELTER;  

f) Votar e ser votado para qualquer cargo eletivo, após um ano de filiação como sócio efetivo;  
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g) Convocar Assembleia Geral, mediante requerimento assinado por 1/3 dos sócios efetivos.  

Art. 16 - Do ato lesivo do direito ou contrário a este Estatuto, emanado da Diretoria 

Executiva, poderá o associado efetivo recorrer, dentro do prazo de 30 (trinta) dias ao 

presidente e em última instância a Assembleia Geral.  

Art. 17º - Perderá seus direitos o associado que por qualquer motivo deixar de atender os 

objetivos sociais e/ou que conflitem com interesses do INSTITUTO SHELTER.  

Parágrafo Único: No caso acima especificado neste artigo, o associado terá seus direitos 

suspenso após decisão da Diretoria Executiva do INSTITUTO SHELTER em sua primeira 

Reunião.  

SEÇÃO III 

DOS DEVERES DOS ASSOCIADOS 

Art. 18 - Todo sócio tem o dever de:  

a) Prestigiar e defender o INSTITUTO SHELTER, lutando pelo seu engrandecimento;  

b) Trabalhar em prol dos objetivos da entidade, respeitando os dispositivos estatutários, 

zelando pelo bom nome do INSTITUTO SHELTER conforme o Código de Ética;  

c) Satisfazer pontualmente os compromissos que contraiu junto ao INSTITUTO SHELTER, 

inclusive mensalidades;  

d) Participar de todas as atividades sociais e culturais, estreitando os laços de solidariedade e 

fraternidade entre todas as pessoas e nações;  

e) Observar na sede do INSTITUTO SHELTER ou onde a mesma se faça representar as 

normas de boa educação e disciplina;  

f) Comparecer às Assembleias Gerais e acatar suas decisões;  

g) Pagar e Recolher, nos prazos estipulados, as contribuições Associativas, bem como 

quaisquer outras fixadas por Assembleia Geral ou previstas em lei;  

h) Observar o Estatuto, prestigiar o INSTITUTO SHELTER e acatar suas deliberações;  

i) Desempenhar com lisura, probidade e responsabilidade o cargo para o qual for eleito e no 

qual tenha sido investido;  

j) Não tomar deliberação que interesse o INSTITUTO SHELTER sem prévio pronunciamento 

da Diretoria Executiva e/ou Conselho Deliberativo;  

SEÇÃO IV 

DAS PENALIDADES 

Art. 19 - Os associados estão sujeitos às penalidades de suspensão e eliminação do quadro 

social:  

I) A pena de suspensão de direitos até 06 (seis) meses quando:  
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a) Por ausência, sem justificativa, a 03 (três) reuniões consecutivas da Assembleia Geral;  

b) Por atraso no pagamento de contribuições previsto, por prazo superior a 3 (três) meses e 

sem justa causa;  

c) Por não acatar as deliberações do INSTITUTO SHELTER.  

II) A pena de eliminação do quadro de associados:  

a) Por cassação de seu registro;  

b) Por reincidência ou, se for o caso, por persistência nas faltas de que trata o inciso I;  

c) Por Abandono de Cargo. 

Parágrafo Único: As penalidades previstas neste artigo poderão ser convertidas em multas.  

Art. 20 - As penalidades previstas no art. 19 serão aplicadas pela Diretoria Executiva, cabendo 

recurso do associado para a Assembleia Geral. Da penalidade imposta caberá o prazo de 15 

(quinze) dias úteis, a contar da respectiva notificação, para apresentação, por escrito, da 

defesa e do recurso na sede social do INSTITUTO SHELTER.  

§ 1º - Da penalidade imposta caberá recurso;  

§ 2º - A simples manifestação da maioria não basta para aplicação de qualquer penalidade, a 

qual só terá cabimento nos casos previstos em lei e neste Estatuto;  

§ 3º - Nenhuma outra penalidade poderá ser aplicada além daquelas estabelecidas neste 

Estatuto.  

§ 4º - A suspensão ou eliminação do associado, ou de seu representante, não desonera o 

associado da obrigação de pagar a contribuição estabelecida em lei ou Estatuariamente;  

Art. 21 - O associado eliminado poderá reingressar no INSTITUTO SHELTER, desde que:  

I. Por deliberação da Assembleia Geral seja julgado reabilitado;  

II. Efetue a liquidação do seu debito, atualizado monetariamente e acrescido de multa de 2%.  

SEÇÃO V 

DA MENSALIDADE 

Art. 22 - A mensalidade será devida por todo sócio efetivo do INSTITUTO SHELTER, que 

pagará mensalmente a importância estabelecida no presente Estatuto Social.  

§ 1º – O valor da mensalidade a ser pago pelo sócio efetivo é de 2% (dois por cento) 

calculados sobre o salário mínimo nacional.  

§ 2 – A mensalidade devida pelo sócio efetivo deverá ser recolhida aos cofres do INSTITUTO 

SHELTER até o 5º (quinto) dia útil de cada mês.  
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CAPÍTULO V 

DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO SHELTER 

Art. 23 - É órgão de administração do INSTITUTO SHELTER:  

I. Assembleia Geral (AG);  

II. Diretoria Executiva (DE);  

III. Conselho Fiscal (CF).  

SEÇÃO I 

DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS 

Art. 24 - A Assembleia Geral dos Associados é o órgão máximo hierarquicamente do 

INSTITUTO SHELTER, exceto nas resoluções contrárias as leis vigentes e a este Estatuto, 

com a atribuição de:  

I. Estabelecer as diretrizes gerais de ação do INSTITUTO SHELTER e verificar sua 

observância;  

II. Eleger a Diretoria Executiva e Conselho Fiscal;  

III. Referendar as penalidades previstas neste Estatuto;  

IV. Deliberar sobre a tomada e aprovação das contas da Diretoria Executiva e a proposta 

orçamentária;  

V. Reforma do Estatuto;  

VI. Deliberar sobre qualquer assunto de interesse do INSTITUTO SHELTER.  

§ 1º - A votação das matérias previstas nos incisos II será feita por escrutínio secreto, e/ou, se 

decido pelos associados poderá ser voto aberto.  

§ 2º - O associado somente poderá participar das discussões e exercer o direito de voto, se 

estiver no gozo dos seus direitos e quite com as contribuições.  

Art. 25 - A Assembleia Geral ordinária ou extraordinária é o Órgão Supremo dentro dos 

limites legais e estatutários, e tomará toda e qualquer decisão de interesse do INSTITUTO 

SHELTER.  

Parágrafo Único - Suas deliberações vinculam a todos, ainda que ausentes ou discordantes.  

Art. 26 - As Assembleias Gerais do INSTITUTO SHELTER será habitualmente convocada e 

dirigida pelo Presidente de conformidade com Art. 43 inciso “D” do Estatuto Social da 

Entidade.  

§ 1º - Poderá também, ser convocado pelo Conselho Fiscal se ocorrerem motivos graves e 

urgentes, ou ainda, por 1/5 (um quinto) dos associados em pleno gozo de seus direitos sociais, 

após uma solicitação não atendida por mais 30 (trinta) dias, sendo suas despesas correndo por 

conta do INSTITUTO SHELTER.  
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§ 2º - Não poderá votar ou ser votado na Assembleia geral o associado que:  

a) Tenha sido admitido após sua convocação;  

b) Que não esteja há pelo menos, seis meses com suas obrigações sociais em dias.  

Art. 27 - Em qualquer das hipóteses referidas no artigo anterior, as Assembleias Gerais serão 

convocadas com antecedência mínima de 10 (dez) dias para a primeira reunião e de ½ (meia) 

hora para a segunda convocação.  

Parágrafo Único - Os editais de Convocação serão enviados aos associados por intermédio 

de circulares ou através de outros meios de comunicação, com termo de recebimento.  

Art. 28 - Não havendo "quorum" para a instalação da Assembleia Geral dos associados, 

convocada nos termos do artigo anterior, será feita nova convocação com antecedência 

mínima de 72 (setenta e duas) horas.  

Art. 29 - Dos editais de convocação das Assembleias Gerais deverão constar:  

a) A denominação do INSTITUTO SHELTER, seguida da expressão "Edital de Convocação 

de Assembleia Geral", Ordinária ou Extraordinária, conforme o caso;  

b) O dia e a hora da reunião, em cada convocação, assim como o endereço do local de sua 

realização, que será salvo motivo justificado, sempre a sede do INSTITUTO SHELTER;  

c) A sequência ordinal das convocações;  

d) A ordem do dia dos trabalhos, com as devidas especificações;  

e) A assinatura do Presidente do INSTITUTO SHELTER:  

f) A assinatura de pelo menos 02 (dois) Diretores do Conselho Fiscal quando for o caso, 

responsável pela convocação.  

§ 1º - No caso de a convocação ser feita por associados, o Edital será assinado no mínimo, por 

1/5 dos associados.  

§ 2º - Os Editais de Convocação serão afixados em locais visíveis das dependências do 

INSTITUTO SHELTER mais comumente frequentado pelos Associados, e enviados através 

de correspondência a cada um dos associados com comprovação por meio de Aviso de 

Recebimento, e/ou com resumo publicado em Jornal de Grande Circulação no Estado.  

Art. 30 - É da competência das Assembleias Gerais, ordinárias ou extraordinárias, a eleição ou 

a destituição dos membros da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal.  

Parágrafo Único – Serão destituídos dos cargos da Diretoria Executiva ou Conselho Fiscal, 

aqueles que forem condenados, durante o exercício do mandato, a pena que vede, ainda que 

temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou crime falimentar, de prevaricação, suborno, 

concussão, peculato ou contra a economia popular, a fé pública ou à propriedade.  

Art. 31 - A destituição de membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal será decidida 

na Assembleia Geral Extraordinária, convocada exclusivamente para tal fim, precedida de 

comunicação escrita ou denúncia formal apresentada por qualquer Associado.  
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§ 1º - Na destituição de membros da Diretoria Executiva, o Conselho Fiscal, em sua primeira 

reunião, instaurará procedimento administrativo para a destituição e convocará Assembleia 

Geral Extraordinária para apreciação do mesmo, a realizar-se no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias.  

§ 2º - Na destituição de membros do Conselho Fiscal, a Diretoria Executiva, em sua primeira 

reunião, instaurará procedimento administrativo para a destituição e convocará Assembleia 

Geral Extraordinária para apreciação do mesmo, a realizar-se no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias.  

§ 3º - Os Conselheiros envolvidos serão notificados para, no prazo máximo de 10 (dez) dias, 

poderem apresentar defesa com as provas que entenderem necessárias.  

§ 4º - Na Assembleia, depois de lido por completo o procedimento administrativo, é aberto 

prazo de 10 minutos para manifestação do Associado denunciante e de cada associado 

envolvido, o recurso será colocado em votação e será necessário o voto de 2/3 (dois terços) 

dos Associados presentes para tornar válidas as deliberações de que trata esse artigo.  

§ 5º - A votação se dará, obrigatoriamente, pelo voto secreto, mas a Assembleia poderá optar 

pela votação aberta.  

§ 6º - Ocorrendo destituição a Assembleia designará administradores e conselheiros 

provisórios até a posse dos novos, se necessário for, cuja eleição efetuar-se-á no prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias.  

Art. 32 - O "quorum" para instalação da Assembleia Geral é o seguinte:  

1) 2/3 (dois terços) do número de Associados, em condições de votar, em primeira 

convocação;  

2) Mínimo de 10 (dez) associados em segunda convocação.  

Art. 33 - Os trabalhos das Assembleias Gerais serão dirigidos pelo Presidente, auxiliado pelo 

Secretário do INSTITUTO SHELTER, sendo por aquele convidado a participar da mesa os 

ocupantes de cargos sociais presentes.  

§ 1º - Na ausência do Secretário do INSTITUTO SHELTER e de seu substituto, o Presidente 

convidará outro associado para secretariar os trabalhos e lavrar a respectiva Ata.  

§ 2º - A Assembleia Geral que não tiver sido convocada pelo Presidente, será aberta pelo 

primeiro signatário do Edital do Grupo de Associados e presidida e secretariada por associado 

escolhido na ocasião.  

Art. 34 - Os ocupantes de cargos sociais, como quaisquer outros Associados não poderão 

votar nas decisões sobre assuntos, que a eles se refiram de maneira direta ou indireta, entre os 

quais os de prestação de contas, mas não ficarão privados de tomar parte nos respectivos 

debates.  

Art. 35 - Nas Assembleias Gerais em que forem discutidos os Balanços das Contas, o 

Presidente do INSTITUTO SHELTER, logo após a leitura do relatório da Diretoria 

Executiva, das peças contábeis e do parecer do Conselho Fiscal solicitará ao plenário que 

indique um Associado para coordenar os debates e a votação da matéria.  



 

 

  

                                                                     

  
IIINNNSSSTTTIIITTTUUUTTTOOO   SSSHHHEEELLLTTTEEERRR   DDDEEE   PPPRRROOOTTTEEEÇÇÇÃÃÃOOO   DDDAAA   VVVIIIDDDAAA   
FFuunnddaaddoo  eemm  2200  ddee  AAbbrriill  ddee  22000099  

CCNNPPJJ  ((MMFF))  nnºº  1100..777755..559999//00000011--9999  

  

EESSTTAATTUUTTOO  SSOOCCIIAALL  

  

§ 1º - Transmitida à direção dos trabalhos, o Presidente, diretores e Fiscais deixarão a Mesa, 

permanecendo, contudo, no recinto à disposição da Assembleia para os esclarecimentos que 

lhes forem solicitados.  

§ 2º - O Associado indicado escolherá, entre os demais, um Secretário "ad-hoc" para auxiliá-

lo nas redações das decisões a serem incluídas na Ata, pelo Secretário da Assembleia.  

Art. 36 - As deliberações das Assembleias Gerais somente poderão versar sobre assuntos 

constantes no Edital de Convocação.  

§ 1º - Em regra a votação se dará por aclamação, mas a Assembleia poderá optar pela votação 

aberta ou secreta;  

§ 2º - O que ocorrer na Assembleia Geral deverá constar de Ata circunstanciada, lavrada no 

livro próprio, aprovada e assinada ao final dos trabalhos, pelos diretores e fiscais presentes e, 

ainda, por quantos o queiram fazer;  

§ 3º - O INSTITUTO SHELTER opta pela utilização de sistema informatizado de redação de 

atas, que deverá ser encadernada em livro próprio ao término do exercício social.  

§ 4º - Prescreve em 04 (quatro) anos da realização da Assembleia Geral, ação para anular as 

suas deliberações.  

SEÇÃO II 

DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

Art. 37 - A Assembleia Geral Ordinária, que se realizará obrigatoriamente uma vez por ano, 

no decorrer dos três primeiros meses, após o termino do exercício social, deliberará sobre os 

seguintes assuntos, que deverão constar da Ordem do Dia:  

a) Prestação de contas, com Relatório da Diretoria Executiva, que deverá dar publicidade por 

qualquer meio eficaz, sobre o encerramento do exercício fiscal, do relatório de atividades e 

das demonstrações financeiras da entidade, incluindo-se as certidões negativas de débitos 

junto ao INSS e ao FGTS, devendo colocar à disposição para exame de qualquer cidadão (Lei 

9.790/99 Art. 4º, inciso VII, letra “A e B”);  

b) Balanço patrimonial e Demonstrativo das receitas apuradas ou de perdas, com parecer do 

Conselho Fiscal;  

c) Demonstrativo das receitas apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das 

contribuições para cobertura das despesas do INSTITUTO SHELTER e do parecer do 

Conselho Fiscal;  

d) Plano de atividades do INSTITUTO SHELTER para o exercício ou ano seguinte;  

e) Eleição dos componentes da Diretoria Executiva e do Conselho fiscal;  

f) Cédula dos membros da Diretoria, quando na participação da Gestão do INSTITUTO 

SHELTER;  
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§ 1º - A Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal terão que disponibilizar os documentos 

referidos no inciso “a” deste artigo aos Associados, na sede do INSTITUTO SHELTER, com 

antecedência mínima de 48 (quarenta e oito horas) antes da Assembleia.  

§ 2º - Os membros da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal não poderão participar da 

votação das matérias referidas no inciso “a” deste artigo.  

§ 3º - A aprovação do relatório, balanço e contas dos órgãos de Administração desonera seus 

componentes de responsabilidade, ressalvado os casos de erro, dolo, fraude ou simulação, 

bem como infração da Lei ou deste Estatuto.  

§ 4º - As deliberações da Assembleia Geral Ordinária serão tomadas pela maioria simples dos 

votos, observando-se o que dispõe o Art. 32.  

SEÇÃO III 

DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

Art. 38 - A Assembleia Geral Extraordinária realizar-se-á sempre que necessário e poderá 

deliberar sobre qualquer assunto de interesse do INSTITUTO SHELTER;  

Art. 39 - É da competência exclusiva da Assembleia Geral Extraordinária deliberar sobre a:  

a) Reforma do Estatuto;  

b) Eleição no caso de vacâncias existentes na Diretoria Executiva e Conselho Fiscal;  

c) Eleição da Junta Governativa no caso de Abandono de cargo por parte da Diretoria 

Executiva e Conselho Fiscal.  

§ 1º - As reuniões extraordinárias só poderão:  

a) Tratar dos assuntos constantes da pauta de reunião para que fossem convocadas;  

§ 2º - À convocação da Reunião Extraordinária da Assembleia Geral, não poderá se opuser o 

Presidente do INSTITUTO SHELTER, que terá que convocá-la num prazo mínimo a contar 

da entrada do requerimento na Secretaria de 10 (dez) dias. Caso o Presidente não a faça, a 

reunião será convocada pelos que deliberaram realizá-la.  

§ 3º - As reuniões serão realizadas mediante convocação, com antecedência mínima de 10 

(dez) dias, por edital afixado na sede do INSTITUTO SHELTER, e através de 

correspondência enviada a cada um dos associados com comprovação por meio de Aviso de 

Recebimento, e/ou com resumo publicado no Diário Oficial do Estado.  

SEÇÃO IV 

DA DIRETORIA EXECUTIVA DO INSTITUTO SHELTER 

Art. 40 - Compete a Diretoria Executiva:  

a) Participar ativamente da elaboração de projetos dentro dos objetivos do INSTITUTO 

SHELTER;  
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b) Aprovar a criação ou extinção de programas e órgãos gestores;  

c) Elaborar o orçamento anual (da receita e da despesa);  

d) Criar e empossar comissões ou grupos de trabalho;  

e) Elaborar a prestação de contas para aprovação da Assembleia Geral;  

f) Elaborar a política geral de cargos e salários do INSTITUTO SHELTER;  

g) Fixar quantitativos de pessoal e fixar nível de remuneração;  

h) Nomear, contratar e destituir a qualquer tempo os Secretários executivos dos 

Departamentos Regionais, Nacionais e dos Setores;  

i) Apreciar as prestações de Constas de todos os núcleos de atividade e elaborar o balanço 

Anual;  

j) Elaborar programas de trabalho a serem desenvolvidos pelas diversas diretorias;  

k) Emitir parecer sobre as operações de crédito, aquisição ou alteração de imóveis;  

l) Resolver os casos omissos neste Estatuto;  

m) Representar perante autoridade governamental e judicial, os interesses do INSTITUTO 

SHELTER;  

n) Cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto e as resoluções da Assembleia;  

o) Coordenar a execução das atividades institucionais, programas, atividades administrativas 

gerais do INSTITUTO SHELTER;  

p) Coordena as atividades da sede social, do quadro de sócios e responde pela gerência 

administrativa e financeira do INSTITUTO SHELTER;  

q) Formular e programar a política de comunicação e informação do INSTITUTO SHELTER, 

de acordo com as diretrizes emanadas da Assembleia Geral e Diretoria;  

r) Coordenar as atividades de captação de recursos da entidade;  

s) Elaborar pareceres técnicos, em conjunto ou isoladamente, sobre projetos e atividades da 

entidade e de terceiros;  

t) Reformar em caso especial, o Regimento Interno para aprovação da Assembleia Geral;  

Art. 41 - A Diretoria Executiva do INSTITUTO SHELTER será formada por sócios efetivos, 

e terá seu mandato de 04 (quatro) anos, podendo ser renovado.  

Art. 42 - A Diretoria Executiva do INSTITUTO SHELTER é composta 05 (cinco) Membros:  

1. Presidente;  

2. Secretário Geral;  
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3. Diretor Financeiro;  

4. Diretor de Meio Ambiente e Turismo;  

5. Diretor Social;  

Parágrafo Único – O INSTITUTO SHELTER terá ainda 01 (um) Diretor de Comunicação, 

01 (um) Diretor de Marketing, 06 (seis) Diretores Regionais e 02 (dois) Delegados 

Representantes todos nomeados pelo Conselho Deliberativo a qualquer tempo, para 

representar o INSTITUTO SHELTER junto aos Conselhos constituídos por lei.  

Art. 43 - Compete ao Presidente do INSTITUTO SHELTER:  

a) Os exercícios inerentes à administração de um Presidente frente a uma Instituição;  

b) Representar o INSTITUTO SHELTER ativa e passivamente em juízo ou fora dele, judicial 

e extrajudicialmente podendo constituir procuradores especiais para esse fim;  

c) Assinar em conjunto com o Diretor Financeiro ou Secretário Geral, abertura de Contas 

bancária, cheques, título, papeis, recibos, assinatura do livro caixa, e demais documentos que 

resulte alguma responsabilidade financeira, como contratações, rescisões ou pagamentos, 

balanços, balancetes;  

d) Convocar as Assembleias Gerais e Reuniões da Diretoria, do Conselho Fiscal, fixando o 

local, data e horário para sua realização;  

e) Dirigir os trabalhos das reuniões da Diretoria e do Conselho Fiscal e instalar as 

Assembleias Gerais dos associados;  

f) Constituir comissão de sindicância;  

g) Fixar prazo ao Conselho Fiscal para apreciação de proposta a qual atribua caráter de 

urgência;  

h) Rubricar os livros do INSTITUTO SHELTER;  

i) Nomear os responsáveis pelos serviços ou departamentos;  

j) Nomear e indicar representantes do INSTITUTO SHELTER para solenidades e congressos;  

k) Despachar o expediente e organizar a rotina de trabalho da Diretoria;  

l) Presidir conferências, reuniões e congêneres patrocinados pelo INSTITUTO SHELTER;  

m) Outorgar despesas ordinárias em conjunto, ou não com outros diretores;  

n) Outorgar despesas extraordinárias aprovadas pelo Conselho Deliberativo;  

o) Assinar contratos, convênios, comodatos, etc, com órgãos da esfera Municipal, Estadual e 

Federal, assim como entidades não governamentais, privadas e Estatal depois de ouvido a 

Diretoria;  

Art. 44 - Secretário Geral do INSTITUTO SHELTER:  
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a) Auxiliar os membros da Diretoria Executiva no desenvolvimento de Atividades e projetos 

do interesse do INSTITUTO SHELTER;  

b) Exercer as Atribuições que lhe forem conferidas pelo Presidente;  

c) Assinar em conjunto com o Presidente Executivo ou Diretor Financeiro, a abertura de 

Contas bancária, cheques, título, papeis, recibos e demais documentos dos quais resulte 

alguma responsabilidade financeira, como contratações, rescisões ou pagamentos, quando na 

substituição ao Presidente;  

d) A superintendência da escrituração e da correspondência da Entidade;  

e) Coordenar as atividades administrativas e dos órgãos de cooperação, assegurando o 

cumprimento das decisões da Diretoria, Conselho Deliberativo e dos órgãos de cooperações 

ligadas à entidade;  

f) Nomear e Empossar membros dos Departamentos, auxiliares fixos e temporários para o 

desempenho de suas funções atribuídas pelo Estatuto e pela presidência;  

g) Substituir o Presidente em suas faltas e impedimentos não superiores a 60 (sessenta) dias.  

Parágrafo Único: Compete ainda ao Secretário Geral cumular e substituir o Presidente em 

suas faltas e impedimentos no caso de licença para concorrer a cargos eletivos nas eleições a 

nível municipal, estadual e federal na forma da legislação eleitoral podendo, nesse caso, a 

licença de substituição ser por até 150 (cento e cinquenta) dias no máximo. 

Art. 45 - Compete ao Diretor Financeiro do INSTITUTO SHELTER:  

a) A guarda dos bens sociais e obrigações financeiras, o pagamento mediante recibo ou nota 

fiscal de contas visadas pelo Presidente Executivo, ou Presidente do Conselho Deliberativo;  

b) Dirigir os serviços de Tesouraria, propondo à Diretoria as medidas necessárias ao 

aperfeiçoamento de seu setor;  

c) Zelar pela guarda dos haveres do INSTITUTO SHELTER e para que não haja em caixa 

valor em dinheiro superior ao necessário para pequenas despesas da Instituição, mantendo as 

disponibilidades em estabelecimento de crédito;  

d) Promover a cobrança de débitos para com o INSTITUTO SHELTER;  

e) Controlar os depósitos e contas bancárias autorizadas pela Diretoria;  

f) Prestar ao Presidente as informações de caráter financeiro solicitadas;  

g) Supervisionar a elaboração da proposta orçamentária, dos balancetes e dos balanços;  

h) Elaborar a prestação de contas no final do mandato;  

i) A superintendência da escrituração, e a extração de balancetes sempre que solicitado pelo 

presidente ou quem estiver lhe substituindo;  

j) A guarda do patrimônio da entidade (bens materiais e financeiros);  
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k) Assinar em conjunto com o Presidente, a abertura de Contas bancária, cheques, título e 

papeis recibos e assinatura do livro caixa, e demais documentos dos quais resulte alguma 

responsabilidade financeira, como contratações, rescisões ou pagamentos, balanços, 

balancetes;  

l) Substituir o Secretário Geral nas suas faltas e impedimentos não superiores a 30 (trinta) 

dias, e demais atribuições que lhe forem conferidas pela presidência;  

§ 1º - Os valores depositados em agência bancária, seus saques, assinatura de cheques e/ou 

ordens bancárias deverão conter no mínimo 02 (duas) assinaturas dos Diretores do 

INSTITUTO SHELTER autorizadas por meio do presente Estatuto.  

Art. 46 - Compete ao Diretor de Meio Ambiente e Turismo entre outros:  

a) Promover, acompanhar e incentivar o aprimoramento e aperfeiçoamento das políticas de 

defesa, preservação e conservação do Meio Ambiente e Promoção do Desenvolvimento 

Sustentável;  

b) Opinar sobre controvérsias pertinentes a Defesa, Preservação e Conservação do Meio 

Ambiente, que sejam submetidos à sua apreciação;  

c) Contribuir para o aperfeiçoamento da legislação do Meio Ambiente;  

d) Promover projetos e ações, que visem à preservação, bem como a recuperação de áreas 

degradadas no meio ambiente urbano e rural, com recurso advindo de convênios ou outras 

formas possíveis;  

e) Substituir o Diretor Financeiro nas suas faltas e impedimentos nunca superiores a 30 

(trinta) dias, e demais atribuições que lhe forem conferidas pela presidência;  

Art. 47 - Compete ao Diretor Social:  

a) Implementar o departamento de formação do voluntariado para atuarem especificamente na 

defesa dos direitos difusos e coletivos;  

b) Promover Estudos sobre a defesa, preservação e Conservação do Meio ambiente e da 

promoção do desenvolvimento sustentável racional;  

c) Propor a realização, organização, coordenação, seminários e palestras sobre assuntos de 

interesse do INSTITUTO SHELTER;  

d) Realizar estudos, pesquisas e análises sobre a situação do INSTITUTO SHELTER junto à 

comunidade em geral e divulgar suas atividades e resultados;  

e) Organizar cursos sobre Meio Ambiente, Capacitação Sócio Econômica e de formação de 

Multiplicadores e defensores do meio ambiente e da promoção social;  

f) Administrar a sede social da entidade, seu auditório e tudo o que estiver ligado ao seu 

departamento;  

g) Manter relações de integração e intercâmbio entre as Organizações Não Governamentais 

do País e do Exterior;  
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h) Produzir, publicar, editar, distribuir e divulgar livros, revistas, vídeos, filmes, disco 

magnéticos ou óticos, programas de radiodifusão e televisivos, entre outros sobre diretos 

sociais, a defesa, preservação e Conservação do Meio Ambiente e da Promoção do 

Desenvolvimento Sustentável racional;  

SEÇÃO V 

DO CONSELHO FISCAL 

Art. 48 - Os negócios e atividades do INSTITUTO SHELTER serão fiscalizados assídua e 

minuciosamente, em suas operações, atividades e serviços, contas e documentos, cabendo-lhe 

entre outras, por um Conselho Fiscal constituído de 03 (Três) membros, todos sócios efetivos, 

eleitos em conjunto com a Diretoria Executiva para um mandato de 04 (quatro) anos pela 

Assembleia Geral, sendo permitida a reeleição de apenas 1/3 (um terço) dos seus 

componentes.  

§ 1º - Não podem fazer parte do Conselho Fiscal, além dos inelegíveis enumerados no Art. 51, 

§ 5º deste estatuto, os parentes da Diretoria Executiva até 2° (segundo) grau, em linha reta ou 

colateral, bem como os parentes entre si até esse grau e cônjuges.  

§ 2º - O associado não pode exercer cumulativamente cargo na Diretoria Executiva e 

Conselho Fiscal.  

§ 3º - Para o desempenho de suas funções, terá o Conselho Fiscal acesso a quaisquer livros, 

contas e documentos, empregados, prestadores de serviços e outros, independente de 

autorização prévia da Diretoria.  

§ 4º - Poderá o Conselho Fiscal ainda, com anuência da Diretoria Executiva, contratar o 

necessário assessoramento técnico especializado, correndo as despesas por conta do 

INSTITUTO SHELTER.  

§ 5º - São atribuições do Conselho Fiscal:  

a) Conferir, mensalmente, o saldo do numerário existente em caixa, verificando, inclusive, se 

o mesmo está dentro dos limites estabelecidos pela Diretoria Executiva;  

b) Verificar se os extratos de contas bancárias conferem com a escrituração do INSTITUTO 

SHELTER;  

c) Examinar se o montante das despesas e inversões realizadas está de conformidade com os 

planos e decisões da Diretoria Executiva;  

d) Verificar se as operações realizadas e serviços prestados correspondem em volume, 

qualidade e valor às conveniências econômico-financeiras do INSTITUTO SHELTER;  

e) Averiguar se existem reclamações de associados quanto aos serviços prestados;  

f) Inteirar-se se o recebimento dos créditos, se feito com regularidade, e se os compromissos 

sociais são atendidos com pontualidade;  

g) Certificar-se se há exigências ou deveres a cumprir junto a autoridades fiscais, trabalhistas 

ou administrativas e quanto aos órgãos competentes;  
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h) Averiguar se os inventários periódicos ou anuais são feitos com observância das regras 

próprias;  

i) Examinar os balancetes e outros demonstrativos mensais, o balanço e o relatório anual da 

Diretoria Executiva, emitindo parecer sobre estes para a Assembleia Geral;  

j) Convocar Assembleia Geral, quando houver motivos graves e a Diretoria Executiva se 

negarem a convocá-las relatando os fatos ao Conselho Deliberativo;  

Art. 49 - O Conselho Fiscal reúne-se, ordinariamente, de 03 (três) em 03 (três) meses sempre 

na 4ª semana e, extraordinariamente, sempre que necessário, com a participação de todos os 

seus membros.  

§ 1º – Em sua primeira reunião, os conselheiros escolherão, entre si, um secretário para a 

lavratura de atas e um coordenador, este incumbido de convocar e dirigir as reuniões.  

§ 2º – As reuniões do Conselho Fiscal poderão ser convocadas, ainda, por qualquer de seus 

membros, por solicitação do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva ou da Assembleia 

Geral.  

§ 3º – Na ausência do Coordenador será escolhido um substituto, na ocasião, para dirigir os 

trabalhos.  

§ 4º – As deliberações serão tomadas por maioria simples de votos e constará de ata, lavrada 

em livro próprio, lida, aprovada e assinada ao final dos trabalhos pelos conselheiros presentes.  

§ 5º – Ocorrendo 03 (três) ou mais vagas no Conselho Fiscal o Conselho Deliberativo 

determinará a convocação da Assembleia Geral para eleger substitutos.  

CAPITULO VI 

DO PROCESSO ELEITORAL 

Art. 50 - Poderá concorrer a cargos da Diretoria Executiva, qualquer sócio que esteja com as 

seis últimas mensalidades em dia;  

Art. 51 - A Diretoria Executiva do INSTITUTO SHELTER criará um comitê Especial 

composto de três membros, todos não candidatos a cargos eletivos, para coordenar os 

trabalhos em geral, relativos à eleição dos Membros da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, 

que terá competência no exercício de suas funções:  

§ 1º - Certificar-se dos prazos de vencimentos do Mandato dos Membros da Diretoria 

Executiva e Membros do Conselho Fiscal;  

§ 2º - Divulgar entre os associados, através de circulares e/ou outros meios adequados, o 

número e a natureza das vagas a preencher;  

§ 3º - Solicitar aos candidatos a cargo eletivo que apresentem certidão negativa Cível e 

criminal;  

§ 4º - Registrar os nomes dos candidatos, pela ordem de inscrição, verificando se está no gozo 

de seus direitos sociais e se observado o disposto no Parágrafo deste Estatuto;  
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§ 5º - Verificar por ocasião da inscrição das chapas, existência de candidatos inelegíveis, que 

foram por Lei condenados à pena, que temporariamente, por acesso a cargos públicos, ou por 

crime falimentar, de prevaricação, suborno, concessão, peculato, ou a economia popular, a fé 

pública ou a propriedade;  

§ 6º - Organizar fichas contendo o currículo dos candidatos, das quais constem, além da 

individualização e tempo de associado e outros elementos que o distingam;  

§ 7º - Divulgar o nome e/ou currículo de cada candidato, inclusive o tempo em que está 

associado no INSTITUTO SHELTER, para conhecimento dos associados;  

§ 8º - Estudar impugnações, prévia ou posteriormente formuladas por associado em gozo de 

seus direitos sociais, bem como as denúncias de irregularidades nas eleições, encaminhando 

suas conclusões ao Conselho Deliberativo, para que ele tome as providências legais cabíveis;  

Art. 52 - Dos Editais de Convocação de Assembleias Gerais, deverão constar:  

§ 1º - A denominação do INSTITUTO SHELTER, seguida da expressão “Convocação da 

Assembleia Geral”, Ordinária ou Extraordinária conforme o caso;  

§ 2º - O dia, hora da reunião, em cada convocação, assim como o endereço do local de sua 

realização, o qual salvo o motivo justificado, será sempre o da sede social da Entidade;  

§ 3º - A Ordem do Dia dos trabalhos com devidas especificações;  

§ 4º - A assinatura do Presidente do INSTITUTO SHELTER;  

§ 5º - Os Editais de convocações serão fixados em locais visíveis das dependências mais 

frequentadas pelos associados e enviados aos sócios por intermédio de circulares com termo 

de recebimento, e/ou publicado resumo em jornal de grande circulação no Estado do Amapá.  

Art. 53 - O Comitê fixará prazo para a inscrição de candidatos de modo que possam ser 

conhecidos e divulgados os nomes 10 (dez) dias antes da data da Assembleia Geral que vai 

proceder às eleições;  

Parágrafo Único – Após a divulgação dos nomes, o comitê deverá apreciar as impugnações, 

que somente serão aceitas até 07 (sete) dias antes da realização do pleito eleitoral. Quando 

deverá dar seu parecer até 05 (cinco) dias antes da realização das eleições, a fim de se poder 

corrigir, e/ou sanar, alguma pendências referentes ás chapas e/ou candidato impugnados, e/ou 

dar recursos dos registros das chapas impugnadas.  

Art. 54 - Não se apresentando candidatos ou sendo o seu número insuficiente, caberá ao 

comitê proceder à seleção entre os interessados que atendam as condições exigidas e que 

concordem com as normas fornecidas aqui previstas;  

Art. 55 - O Presidente da Assembleia Geral suspenderá o trabalho desta para que o 

Coordenador do Comitê dirija o processo das eleições e a proclamação dos eleitos;  

Art. 56 - O transcurso das eleições e os nomes dos eleitos constarão da ata da Assembleia 

Geral;  
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Art. 57 - A posse ocorrerá sempre na Assembleia Geral em que se realizarem as eleições, 

depois de encerradas a Ordem do Dia;  

Art. 58 - Não se efetivando nas épocas devidas a eleição de sucessores, por motivo de força 

maior, os prazos dos Mandatos da Diretoria e do Conselho Fiscal em exercício consideram-se 

automaticamente prorrogados pelo tempo necessário até que efetive a sucessão, nunca além 

de 120 (cento e vinte) dias.  

Art. 59 - Horário da votação será das 09h00 às 16h00;  

Art. 60 - Dos Fiscais de apuração: cada chapa poderá indicar 01 (um) fiscal.  

Art. 61 - Das chapas: deverá inscrever-se com os nomes dos concorrentes, Presidente 

Executivo, Secretário Geral, Diretor Financeiro, Diretor de Meio Ambiente e Turismo, 

Diretor Social e Conselho Fiscal, que deverá apresentar a carteira de associado e carteira de 

identidade em 02 vias;  

Art. 62 - As chapas deverão inscrever-se até 15 (quinze) dias antes das eleições, às inscrições 

deverão ser feitos com o presidente do comitê eleitoral, os mesmo deverão rubricar e carimbar 

as fichas de inscrição para que possam ter validade.  

Art. 63 - Todo sócio poderá votar, desde que esteja quite com INSTITUTO SHELTER;  

Art. 64 - O voto será em primeiro plano em urna eletrônica caso não seja possível em cédula 

de votação, assinada pelo presidente do INSTITUTO SHELTER.  

Art. 65 - A mesa diretora de votação será composta pelo presidente do comitê Eleitoral do 

INSTITUTO SHELTER, ou por alguém indicado por ele.  

CAPITULO VII 

DO PATRIMÔNIO SOCIAL 

Art. 66 - O Patrimônio do INSTITUTO SHELTER será constituído pelos bens e haveres que 

vier a Adquirir através de:  

a) Contribuições mensais e periódicas de seus associados;  

b) Contribuições voluntárias inclusive de pessoas jurídicas;  

c) Doações e donativos;  

d) Bens móveis e imóveis;  

e) Legados;  

f) Quaisquer outros valores adventícios;  

g) Contratos, convênios e doações com o poder Público, Municipal, Estadual, Federal, assim 

como ONGS, Empresas Estatais e Privadas.  
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CAPÍTULO VIII 

DOS LIVROS DO INSTITUTO SHELTER 

Art. 67 - O INSTITUTO SHELTER deverá, além de outros, terá os seguintes livros com 

termos de abertura e encerramento, subscritos pelo Presidente:  

1- Livro de Matricula;  

2- Livro de Atas das Assembleias Gerais;  

3- Livro de Atas das Reuniões da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo;  

4- Livro Atas das Reuniões do Conselho Fiscal;  

5- Livro de Registro de Inscrição de Chapas referente pleito Eleitoral;  

 Livros Autenticados pela Autoridade Competente;  

1- Livros Fiscais;  

2- Livros Contábeis;  

 É facultada a adoção de livros de folhas soltas ou fichas.  

Art. 68 - No Livro ou ficha de Matrícula os associados serão inscritos por ordem cronológica 

de admissão dele constando:  

a) O nome, idade, estado civil, nacionalidade, profissão e residência dos associados, etc.;  

b) A data de sua admissão, e quando for o caso, de seu desligamento, eliminação ou exclusão;  

c) Assinatura do Presidente do INSTITUTO SHELTER e do Associado.  

CAPITULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

Art. 69 - As Atas de Reuniões da Assembleia Geral, Diretoria, Conselho Fiscal constarão as 

deliberações tomadas.  

Art. 70 - No caso de dissolução do INSTITUTO SHELTER, deliberada pela Assembleia 

Geral, para esse fim especialmente convocado e com a presença mínima de 2/3 (dois terços) 

dos associados, o seu patrimônio terá o destino indicado de conformidade com Art. 1º § 2º do 

Capitulo I, do presente estatuto social da Entidade.  

Art. 71 - O Estatuto só poderá ser reformado por deliberação da Assembleia Geral, 

especialmente para essa finalidade e com a presença de, pelo menos, 2/3 (dois terços) dos 

associados. 
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CAPÍTULO X 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Art. 72 - Os bens patrimoniais do INSTITUTO SHELTER não poderão ser onerados, 

permutados ou alienados sem a autorização da Assembleia Geral dos Sócios, convocada 

especialmente para esse fim.  

Art. 73 - Nenhuma categoria dos sócios responde, nem mesmo subsidiariamente, pelas 

obrigações ou compromissos assumidos pelo INSTITUTO SHELTER.  

Art. 74 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Deliberativo do INSTITUTO 

SHELTER, com recurso voluntário para a Assembleia Geral.  

Art. 75 - O presente estatuto entrou em vigor na data de sua aprovação na Assembleia Geral 

de Fundação ocorrido em 20/04/2009, e foi reformado e aprovado na Assembleia Geral 

ocorrida em 05/07/2015.  

 

 

 

 


