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CAPITULO I

DENOMINACAO. SEDE, OBJETIVO E DURACA0

Artigo   1°   -   A   REDE   BRASILEIRA   DE   MONITORAMENT0   I   AVALIACAO,   doraJante
denominada  somente  "RBMA",  a  uma  associacao  sem  fins   lucrativos    ou    econ6micos.    de
natureza       de       direito       privado.    fundada   em    20.11.2014.    com   duracao    por   tempo
indeterminado,   com  sede e fora  na  Praia   do   Flamengo,   no.  382,  bloco  1,  606,  22210-030,
na  Cidade  do  Rio de janeiro,    Estado  do  Rio  de janeiro,  regida    par    este    Estatuto  e  pelas
demais legislac6es aplicaveis, sendo siia duracao per tempo indeterminado.

Artigo  2°  -  Para  a  cumprimento  de  suas  finalidades,  a  RBMA  poderi  se  organizar  em

tantas  unidades  quantas  forem  necessarias,  podendo  manter  outros  estabelecimentos
em  qualquer  localidade  do  pais,   ben   como   realizar  o  fechamento,   transferencia  de

unidades  ou  estabelecimentos  mediante  decisao  do  NOCLEO  GESTOR  ratificada  pela
ASSEMBLEIA  GERAL,   desde   que   cada   uma  delas  tenha   registro,   matricula  pr6pria  e

inscri¢ao no CNpj.

Artigo  3° -A RBMA tern  por objetivo a promocao do desenvolvimento,  da aprendizagem

e  da  profiss`onaliza¢ao  do  monitoramento  e  avaliacao  por  meio  da  dissemina¢ao  de

conhecimento,  cla  intera¢5o  entre  seus  membros,  da  qualificacao  do  monitoramento  e

avalia¢ao, voltada para o interesse  pdblico e fortalecimento social.

Artigo 4° -Para a consecuc5o de seu objetivo, a RBMA poderi, dentre outras  iniciativas:

i.     Realizar a¢5es  que  fortalecam  a  cultura  de  monitoramento e  avaliacao  no  Brasil,
incluindo,   mas   nao   se  limitando,   a  publicacao  de   informac6es  em   plataforma

tecnol6gica,  anima[ao de redes sociais, e promocao e organiza¢ao de eventos;

ii.    Realizar  a¢6es   que   reforcem   a   incorpora¢ao   de   praticas   de   monitoramento   e
avalia¢ao nos

processos   de   formula€ao   e   planejamento   de   politicas,   organizac6es,   planos,

programas e projetos, pdblicos e privados;
iii.   Realizar a¢6es que visem  melhorar a qualidade das  praticas de  monitoramento  e

avalia¢ao  no  Brasil,  em  seus  aspectos  €ticos,  politicos  e  t€cnicos,  incluindo.  mas  nao

se  limitando  as  relativas  a capacitacao e formacao  presencial  ou  i  distancia  para os

diversos  pdblicos interessados, de curta ou longa duracao,  em  parceria ou  nao, e   ao

estabelecimento  de  c6digos  de  conduta  e  parametros  de  qualidade  e  compet€ncias

em monitoramento e avalja¢ao:
iv.   Realizar a¢6es que favorecam a amplia¢ao da participacao da sociedade nos processos

de

monitoraLmento e  avalia¢ao de  po'iticas,  organizat6es,  planos,  programas  e  projetos,

ptlblicos e  privados;
V.    Promover,   apoiar  e  desenvoLver,   em  seus  varios  de5dobfamentos,  as manifestac6es

intelectueis,  culturals e  artisticas,  par  meio  de  treinamentos  tecnicce,  publica€6es  e
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edicao pr6pria ou por meio de terceiros. de livros e revistas de natureza tecnica, clentifica,

cultural  e  artistica  e  de  videos  e  quaisqLier  oiitros  meios  de  divulga¢ao  e  comunica¢ao

digital ou anal6gica que ajudem a propagar o seu objeto social;

vi.   Realizar    a¢6es    que    ampliem    a    identificacao    e    dissemina¢ao    de    conhecimentos,

informac6es. metodologias, ferramentas e resultados sobre monitoramento  e avalia¢ao de

politicas, planos, organizac6es, programas e projetos, pdblicos ou privados. incluindo mas
nao se limitando a dissemlna¢ao em  plataformas tecnol6glcas e rede5 soclals e ao apoio a

publica¢6es especializadas: organizacao de arquivos, biblioteca. banco de dados. videoteca
ou  outros  slstemas  de  informa¢ao especlalizados  existentes e  a  serem  criados  nas  areas

relacionadas ao seu campo de atuacao:

vil.  Executar,  contratar  ou  apoiar  programas.  projeto5  e  a¢6es  no  ambito  de  seu  campo  de

atuacao, individualmente ou de forma ar(iculada;

vlll. Promover  o  voluntariado  bern  como  a  6tica  da  cidadania,  da  diversidade  e  dos  direitos

humanos universais;

Ix.   Celebrar  parcerias,  termos  de  atuacao  em  rede.  entre  outros  instrumentos.  com  outras

pessoas juridicas com objetjvos similares e afins; participar de 6rgaos, comiss6es e outras
formas  de  associa¢ao  e  redes.  tanto  ptlblicas  como  privadas,  nacionais  e  internacionais,

com finalidades correlatas ou que se beneficiem de seu campo de atuacao;

x.    Celebrar   contratos,   convenios,   termos   de   parceria,   colabora¢ao,   fomento,   acordos,

cooperac6es  e  quaisquer  outras  formas  de  abrigar  ou  manifestar  vontade.  de  forma  a

realizar  os  seus  objetivos  associativos,  com   pessoas  fisicas  ou  juridicas.   pdblicas  ou

privadas,   sociedades  de  economia  mista,   entidades   paraestatais  e  do  terceiro  setor,
Cons6rcios, associa¢6es,  sociedades e demais entidades, civis ou comerciais,  nacionais ou

internacionais,  dotadas  ou  nao  de  personalidade juridica,  relacionados  ao  seu  campo  de

atua¢ao;

xl.   Captar e gerir recursos nacionais e internacionais  para a consecu¢ao de seu objetivo,  ben

como   para  constitui¢ao   de   fundo   patrimonial.   cujo   patrim6nio   e   rendimentos   Serao

destinados a viabilizar o desenvolvimento das ac6es pertinentes a sua proposta de atuacao

e ao5 seus objetivos sociais;

•.   xii.   Realizar  investimentos  e  exercer  atividades  econ6micas  consentaneas  com  5eu  objeto  e

que  nao lnc!dam em veda¢ao  legal,  desde que os  resultados de  uns e  outro5  se destinem
integralmente  a consecu¢ao  de  seu  objetivo social,  inclusive atraves  do  aumento do  seu

patrim6nio para sua perenldade;
xiil. Realizar quaisquer outras atividades licitas para a consecu¢ao do objeto social.  desde que

previamente aprovadas pela ASSEMBLE]A GERAL.
Paragrafo 1° -i vedado a RBMA e seus represen(antes, em Dome da associacao, assumir qualquer

posicionamento  ou  participar  em  campanhas  de  interesse  politico-partidario  ou  eleitoral,  sob

quaisquer meios ou formas.
Parigrafo  2°  -  A  consecu¢ao  das  atividades   prevlsta5   neste  artlgo  configura-se  medlante  a

execiJcao direta ou  indireta de proj.etos,  programas e/ou  planos de acao ou atraves da doa¢ao a
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organizac6es pdblicas ou privadas que atuam em areas afins.

Artigo  5° . Para cumprimento de suas finalidades, a RBMA observara os  prlncl.pios da legalidade,

impessoalidade,  moralidacle.  publicidade. economicidade e efici€ncia. e nao fara di5tincao alguma

qilanto   a   defici€ncia,   ra¢a,   cor,   g€nero,   orienta¢ao   sexual.   origem   ou   cond!¢ao   social   ou

econ6mica, orientacao politica ou religiosa. devendo adotar priticas necessarias e suficientes para

coibir  a  obten¢ao.  de  forma  individual  ou  coletiva,  de  beneficios  ou  vantagens  pessoais,  em

decorrencia da participa¢ao no respectivo processo decis6rio.

Artigo  6° - A RBMA,  per decisao da ASSEMBIEIA CERAL,  poderi adotar urn  Regimento  lnterno,

desde que nao venha a conflitar com os dispositivos deste regramento estatutii-io.

Artigo 7° - Sao principios e cliusulas p€treas gerais da RBMA:

I.     Atuar de  maneira independente e aut6noma, desvinculada de quaisquer atividades.  a¢6es

ou  influ€ncias de cunho politico-partidario ou  religioso;

11.    Favorecer a  presen¢a e  integra¢ao de  pessoas e  institui¢6es  ptiblicas  e  privadas  em  suas

atividades   e   lnstanclas,   valorizando   todas   as   formas   de   dlversidade   no   campo   do

monitoramento  e   avaliacao,   incluindo,   mas   nao  se   limitando  a:   diversidade   regional,

diversidade  de atores.  diversidade  racial,  etnica,  cultural,  etaria  e  de g€nero,  diversidade

de abordagens, metodos. modelos, teorias e praticas, de forma a apoiar o desenvolvimento

da cultura avaliativa;

ii].   Combater todas as formas de de5igualdade, discrimina¢ao, viol€ncia e exclusao, no campo

do monitoramento e avaliacao;

Iv.   Valorizar e promover a atuacao €tica e a qualidade na pratica avaliativa

v.     Favorecer a pluralidade pelo uso e integra¢ao de diferentes abordagens. m€todos, modelos.

teorias e praticas de avaliacao. de forma a apoiar o desenvolvimento da cultura, em especial

aquela relacionada ao monitoramento e avaliacao;

vl.    Estimular  a  incorpora¢ao  de  praticas  de  monitoramento  e  avaliacao  nos  processos  de

formula¢ao, planejamento e implementacao de polit{cas,  inst!tul¢6es, planos,  programas e

projetos,  pdblicos e privados;
vll.  Favorecer  a  interacao  e  cooperacao,  nacional  e  internacional,  entre  6rgaos  de  governo,

institui¢6es  de  ensino  pdblicas  e   privadas.   organiza¢6es  da  sociedade   civil.   ag€ncias

multilaterais e empresas em suas atividades e instancias;

viil, Promover a envolvimento de  instituic6es dos poderes de estado e 6rgaos  aut6nomos  em

todas   as   esferas   de   governo  em   iniciatlvas   avallativas,   para   qiie   a  avaliacao  ganhe

importancia   no   sentido   de   contribuir   para   a   efetividade   das   politicas.   programas,

organiza¢6es e  projetos. visando a desenvolvimento sustentavel e equitatlvo.

Ix.   Promover e estimular a permanente atualizacao de seus membros, de  forma a manterem-

se a par das tend€ncjas e perspectivas do campo, tanto no 8rasil quanto  rio exterior.
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0nico -A RBMA nao podera ser contratada para conduzir ou executar consultorias e/ou

assessorias  especificas  para  monitorar  e/ou  avaliar  projetos,  programas  e  politicas.  tanto  de

natureza        privada quanta pdblica.

CAPITULO  11

QUADRO SOCIAL E SuA FORMACA0

Artigo   8°   -   Participarao   do   quadro   associativo   da   RBMA   as   pessoas   fisicas,   nacionais   ou

estrangeiras, que queiram colaborar com a consecucao de sua finalidade social e. tendo cumprido

as condic6es de admissao previstas neste Estatuto, sejam admitidas no Quadro Social par decisao

do NOCLEO GESTOR e qualjficadas nas segujntes categorias:

i.     Associados(as)  Fundadores:  as  pessoas  ffsicas  presentes  a Assembleia de  Constitui¢ao.

signatirias  da  ata  de  constitui¢ao  da  RBMA.  realizada  em  Porto  Alegre/RS.  em  20  de

novembro de  2014:

11.    Associados{as)  Efetivos: pessoas fisicas, de5de que compartilhem dos principios e valores

da  RBMA,   que formalmente  pleitelem  seu  ingresso como  associadas  e  sejam  admitidas,

respeitados os requisitos previstos neste Estatuto, e clue estejam em dia com a contribui¢ao

associativa.

Paragrafo 1° -O(A) Associado(a) Fundador(a) possui direito a voz, voto e ser votado para todos

os cargos da RBMA.

Parigrafo 2° -Podel`a set admitido o Associado(a)  Efetivo(a), com direito a voz e voto. apbs sua

participacao par 01  {um) ano como Membro Apoiador(a) quite com suas obriga¢6es estatutirias,

podendo ainda o periodo de urn ano mencionado, ser suprimido em casos excepcionai5, a crit€rio
do NOCLEO GESTOR.

Paragrafo 3® - Os Associados(as)   Efetivos(a) poderao ser elegiveis  para os cargos  eletivos  do

NOCLEO GESTOR. ap6s 01  (urn) ano coma Associados(as)  Efetivos(a), nao impedindo a exercicio

de outros cargos livremente atribuidos pelo NtlcLE0 GESTOR. Podera ser aberta exce¢ao mediante

decisao e a criteria do NOCLEO GESTOR.

Artigo  9® -  Sao  direitos  dos  Associados{as)   Fundadores(as)  e  Efetivos(as)   quites  com  suas

obriga€6es sociais:

i.      Guardadas as  ressalvas  previstas  nos dispositivos anteriores. votar e set votado  para os

cargos eletivos na forma deste Estatuto;

11.      Participar das reuni6es da ASSEMBLEIA GERAL com direito a voto e voz;

lil.     Convocar a ASSEMBLEIA GERAL ou a NOCLEO GESTOR, atraves de  peti¢ao as5inada por

pelo menos  1 /5 {um quinto) dos Associados(as), diriglda ao NOCLEO GESTOR:
iv.    Participar na consecucao dos objetivos da RBMA, apresentando sugest6es e projetos que

visem o aperfeicoamento dos fins sociais desta;

v.      Participar das atividades sociais da RBMA;

vl.     Propor  a  cria¢ao  e  participar  de  comit€s,  comiss6es,  ndc!eos  regionals  ou  grupos  de

trabalho, quando designados para estas func6es:

vll.    Receber publica€6es e informa€6es distribuidas pela RBMA se houver;
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vlil.  Ter acesso a todos os documentos e livros de natureza contabil e financeira, bern como a

todos os planos, relat6rios, presta¢6es de contas e resultados de auditoria independente.

quando for o caso.

Artigo 10 - sao deveres de todos os Associados(as) Fundadores{as)  e Efetivos (as}

I.        Respeitar   e   cumprir   o   presente   Estatuto   Social,   as   disposi¢6es    regimentais   e   as

dellbera¢6es da ASSEMBLEIA GERAL e do  NUCLEO GESTOR:

11,       Pagar  pontualmente  a  contribuic5o  anual,  de  forma  a  contribuir   para  a  manuten¢ao

financeira da associa¢ao e  para a consecu¢ao dos  seus objetivos  sociais.  de acordo com

os regulamentos e normas internas estabelecidas;

Ill.      Zelar pela imagem  e reputa¢aoda RBMA:

lv.      Manter conduta compativel  com  os  fins  sociais,  tratando com  urbanidade  e  respeito  os

demais    ASSOCIADOS(AS),     DIRETORES(AS),    CONSEIHEIROS(AS),     ben     como    os

empregados, colaboradores e todos aqueles que prestam servicos i RBMA;

v.       Prestar a RBMA toda coopera€ao moral.  material e intelectual, de forma a contribuir para

a seu desenvolvimento  institucional;

vl.      Comparecer as  reuni6es da ASSEMBLEIA GERAL;

vll-     Comunicar.  por e-mail ou qualquer outro  meio eficaz com comprova¢ao de recebimento

do  responsivel,  ao  NOCLEO  GESTOR,  quaisquer alterac6es  de  dados  cadastrais,  como

nome,  ndmero de documento, domicilio e ou  resid€ncia,  telefone e endere¢o eletr6nico,

nos termos estabelecidos no Regimento lnterno;

v!il.    Integrar os comit€s,  comi5s6es ou  grupos de trabalho  para as  quais forem  designados.

cumprindo os mandatos  recebidos e os encargos atribui.dos;

il.      Zelar  pelos  principios  e   interesses  da  RBMA,  comunicando  de   imediato  ao   NOCLEO

GESTOR qLjaisquer irregularidades que venham a ter conhecimento.

Artigo 11  -Toda e qualquer admissao de Associados(as)  devefa ser lnstruida pelos documentos

listados abaixo e no Regimento lnterno, se houver:

I.        Carta de motiva¢ao em conformidade com  as finalidades da RBMA;

11.       C6pia de documento de identificacao com foto nos termos solicitados;

!11.      C6pia de curriculo proflsslonal ou refer€ncia do link onde pode ser encontrado;

Iv.      Declaracao  de  concordancia  com  o  presente  Estatuto  e  Regimento  lnterno  se  houver,

expressando compromisso de seguir, em  sua atuacao na RBMA e fora dela, os principios

nele  inseridos;

v.       Ter idoneidade moral e reputa€ao ilibada.

Parigrafo  Onico  -  Todos  os  vinculos  societirios  definidos  por  este  estatuto,  quer  sejam  de

Associados(as),  Membros  Apoiadores(as)  ou  Voluntirios(as),  nao  se  configuram  a  qualquer

titulo  como  vinculo empregaticio.  tendo os  seus  quadros  urn  carater associativo  nos  termos  do

artigo 53 e seguintes do C6digo Civil combinado com artigo 5° XVIl da Constjtuic5o Federal.
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S -.-- `~;i .   T` E` ,jArtigo  12  -A  perda da qualidade de Associado{a),  bern come de ocupante de  cargo  Diretivo do
-NutLEO  GESTOR  e  CONSELHO   FISCAL,   sera  determinada   pela  ASSEMBLEIA  GERAL,   sendo

admissivel somente na hip6tese de haver iusta causa, assim reconheclda em procedimento lnterno,

em que fique assegurado o direito da ampla defesa e ao contradit6rio.

ffijRE::Treat:vroafdoo,:.a::::dGe=;:u:t::a=uSS=#;raf::CLrsaodeAssac:adctaredoacupentedecargo
I.        O descumprimento dos deveres previstos  no artigo  10 deste Estatuto;

il.       Viola€ao de disposi¢ao estatufarja ou regimental, quando houver;

lil.      Difama¢ao da RBMA ou de seus Assaciados(as);

Iv.      Participa¢ao    em    atividades    que    contrariem    decis6es    dos    6rgaos    estatutarios    e

as                   regimentals;
v.       Excesso de mandato ou  inobservancia a Lei;

vl.     Comportamento que importe em efetivo dano ou prejuizo para a RBMA, diretoou indireto,

ou  ainda.  na hip6tese de ofensa grave que coloque em risco a imagem, credibilidade ou

patrim6nio da RBMA.

Paragrafo 2° -Defjnida ajusta causa. o Associado(a) e/ou ocupante de cargo Diretivo do NOCLE0

GESTOR  e  CONSELHO  FISCAL  serao  devidamente  comunicados  dos  fatos  a  eles   imputados,

atrav€s de notifica¢ao extrajudicial,  por correio eletr6nico ou par carla com aviso de  recebimento

(AR),  para  que  apresente  sua  defesa  pr€via  ao  NOCLEO  GESTOR  no  prazo  de  30  (trinta)  dias  a

contar do recebimento de tal comunica¢ao.

Paragrafo  3° -Ap6s o decurso do  prazo descrlto  no  paragrafo anterior.  independentemente  da

apresentacao de defesa, a representacao sera decidida em  reuni5o extraordiniria da ASSEMBLEIA

GERAl,  por maioria simples de votos dos membros presentes.

Parigrafo 4° - Todo  aquele  que  se  tornar  inadimplente.  ou  seja,  nao  realizar  o  pagamento  da

contribui¢ao associativa em dia. sera considerado automaticamente desljgado da RBMA,  podendo

ser restabelecida sua condi¢ao mediante quita¢ao do debito e aprova¢5o do NOCLEO GESTOR.

Artigo  13  -Qualquer  Associado(a)  e/ou  ocupante  de  cargo  Diretivo  do  NOCLEO  GESTOR  e

CONSELHO  FISCAL poder5.  por  iniciativa  pr6pria,  desligar-se ou  demitir-se  do  quadro  social  ou

respectiva  fun¢ao  que  exer¢a  dentro  da  governan¢a  da  RBMA.   a  qualquer  tempo,  sem  a

necessidade   de   declinar  qualquer  justificativa   ou   motivacao  especifica,   bastando   para   isso.

manifestacao de forma expressa e  por escrito, atraves de carta datada e assinada ou  por correio

eletr6nico {e-mail). dirigido ao PRESIDENTE do NOCLEO GESTOR ou a ASSEMBLEIA GERAL.

SECAO I

DOS MEMBROS APOIADORES (AS)

Artigo  14 -Para o desenvoMmento lnstituclonal, capta¢ao/obtencao de  recursos e  manuten¢ao

de  suas  atividades,  a RBMA contafa  com  uma categoria de  Membros  Apoiadores(as).  que  sao

contribuintes  e voluntirlos.  Esta categoria nao  integra o quadro social  da  RBMA,  nao  possuindo

§ENnoREseus  membros a qualidade de Associados(as). exceto nos casos  dispostos  no  parigrafo 2o do
artigo 8° acima.
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=£_:`=pepafagrafo  1° -A categoria de        Membros Apoiadores{as),   € composta par pessoas fi'sicas  ou
i-`-=

juridicas que contribuam  regularmente com a RBMA,  por meio de quantia financeira,  respeitando

a valor minimo fixado pelo NOCLEO GESTOR,  bern coma, por  aquelas que participam ativamente

das atividades, oferecendo apoio financeiro. t€cnico, material e/ou prestando trabalhos ou servi¢os

voluntarios,  admitidas  mediante  o  preenchlmento  e  assinatura  de  ficha  de  inscri¢ao,  mediante

indica¢5o e aprova¢ao  pelo NUCLEO GESTOR.

Parigrafo  Z® -  As  pessoas  ffsicas  que  prestarem    servlcos  voluntarios  a  RBMA  deverao  assinar
"Termo  de  Adesao  de  Trabalho  Volunfario",  e  as  demais  normas  e  regras  sobre  o  voluntariado

adotadas pela RBMA.

Parigrafo 3° - Deixarao de pertencer a categoria de Membros Apoiadores(as}, todos aqueles que

deixem  de  contribuir  por  ate   30  (trinta)  dias  consecutivos,  ou  quando  do  encerlamento  do

respectivo  "Termo  de  Adesao  de  Trabalho  Voluntario-  ou   por  meio  de  decisao  do  NOCLEO

GESTOR.

Paragrafo 4® -As pessoas fisicas  prestadoras de servi¢os voluntarios,  poderao ser desligadas de

suas atividades voluntarias na hip6tese de nao cumprimento dos deveres e obriga¢6es assumidos.

de  infracao a quaisquer  normas e  regras da organiza¢ao ou  mesmo quando o NOCLEO GESTOR

assim julgar conveniente e oportuno em funcao dos interesses gerais e sociais da RBMA.

Paragrafo  5° . Os  deveres  e contrapartidas dos  Membros Apoiadores{as),   serao  estabelecidos

por qualquer meio, digital ou fisico,  seja por meio das regras definidas no Regimento lnterno,  se
houver  ou,  circulares   internas  emanadas   pela  ASSEMBLEIA  GERAL  e/ou   NOCLEO  GESTOR  e

divulgadas  par qualquer meio,  digital ou fisico.

sEcto I,
DAS DISPOSICOES COMUNS AOS ASSOCIADOS(AS) e MEMBROS APOIADORES

Artigo  15  - Os Associados{as),  os  Membros Apoiadores{as), ou qualquer cargo de Diretoria e

de  Gestao  da  RBMA.  nao  respondem  subsidiiria ou  solidariamente  pelas  obrigac6es e encargos

assumidos pela RBMA, salvo se agirem com excesso de mandato ou contra a lei.

Artigo  16  -Nao  ha  entre  os  Asso€iados{as)  Fundadores(as)  e  Efetivos(as)  e  os  Membros

Apoiadores(as)  direitos  e  obriga¢6es  reciprocos;  a  qualjdade  de  Associardo(a)  e  de  Membro

Apoiador(a)  e  intransmlssivel  e  estes  n5o  poderao  ser  titulares  de  quota  ou  fracao  ideal  do

patrim6nio da RBMA.

Artigo 17 -Os Associados(as). os Membros Apoiadores{as), a NOCLEO GESTOR e os membros

do  CONSELHO  FISCAL e  CONSELHO  CONSULTIVO  nao  receberao  c|ualquer  remunera¢ao,  nem

mesmo quaisquer vantagens ou beneficios, direta ou lndiretamente.  por qualquer forma ou titulo.

em  razao das  competencias.  func6es  ou  atividades  que  lhes  sejam  atr!bui.das  pelos  respectivos

atos constitutivos.
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Li+4p.i+±+Artigo  18 -Nao sao Consideradas como remuneracao. vantagem ou  beneficlo os ressarcimentos
-_       i_     -___£__-`de  despesas  de  viagem.   alimenta¢5o  e  transporte.   necessarios   ao   cumprimento  de  tare fas,

reuni6es e miss6es em  none da RBMA.

Paragrafo  Onico  -  Os  profissionais  que  atuem  efetivamente  na  gestao  executiva  da  RBMA.  em

func6es extra estatutarias,         e aqueles que  prestem  servl¢os especificos para a  RBMA,  poderao

ssr remunerados,  respeitados. em ambos os casos, os valores praticados pelo mercado, na regiao

correspondente i sua area de atuacao.

Artigo  19 -Em  nenhuma hip6tese os Associados(as),  os Membros Apoiadores(as), a NuCLE0

GESTOR  e  os   membros  do  CONSELHO   FISCAL  podefao  utilizar  o   none,   dados,   trabalhos,

pareceres,  resultados ou a  marca da RBMA para fins de  promocao pessoal e/ou  lnstitucional,  de
forma a obterem vantagens profissionais e/ou politicas de quaisquer naturezas.

Paragrafo  Onico  - Os  Associados(as),  os  Membros  Apoiadores(as),  o  NOCIE0  CESTOR e  os

membros  do  CONSELH0  FISCAL atuais  ou  anteriores,  poderao  fazer constar es5a  condjcEo  em

seus curriculos. identifica¢ao ou perfis  profissionajs,

Artigo 20 -E clever, ainda, dos Associados(as}, Membros Apoiadores(as), do NOCLEO GESTOR

e dos  membros do CONSELHOS  FISCAL e CONSuLTIVO informar a  RBMA,  por escrito,  todas as

altera¢6es em  seus dados cadastrai5.  Para todos os efeitos deste  Estatuto Social,  inclusive direito

de votar, serao considerados os dados constantes dos arquivos da RBMA no 5° (quinto) dia anterior

ao evento.

Artigo  21   -  Qualquer  dos  Associados(as).  Membros  Apoiadores(as),  membros  do  NUCLE0

CESTOR e os  membros do CONSELHO FISCAL poder6 renunciar a sua condi¢ao por meio de  urn

pedido  escrito ou  eletr6nico de  rendncia enviado  ao  NOCLEO  GESTOR ou,  excepcionalmente,  a

ASSEMBLEIA  GERAL  A  rentlncia  sera  considerada  efetiva  a  partir  da  data  do  recebimento  do

pedido,  desde que  nao  seja indicada no pedido, e  sendo desnecessaria a  sua aceita¢ao,  a menos

que solicitada.

Paragrafo  1° -A  renancia nao desobriga o membro  renunciante da quitacao do  pagamento de

todas as contribuic6es devidas a RBMA, an(eriormente a data em que seu pedido venha a se tornar

Efetivo(a), incorrendo ao respective as sanc6es impostas no Regimento lnterno.

Paragrafo 2® -Qualquer dos Associados{as), Membros Apoiadores(as), e membros do NOCLE0

GESTOR que tenha sido excluido pelos motivos descritos acima ou que tenha formalizado pedido

de  renancia.  podera  requerer  seu  reingresso  na  RBMA  ao  NOCLEO  GESTOR  que  analisara  a

solicita¢ao  e  poderi  decidir  isoladamente  ou  encamlnhar  para  declsao  conjuntamente  com  a

ASSEMBLEIA GERAL,  desde que cumpridas as exigencias estatutarias e  regimentais,

Parigrafo  3°  -  Em  caso  de  demissao.  exclusao,  falecimento.  renancla  ou  desligamento,  dos

Associados{as).  Membros  Apoiadores(as},  o  NOCIEO GESTOR  e  os  membros  do  CONSELHO

FISCAL nao terao direito a qualquer tipo de  indenlza¢6es ou  compensa¢6es de qualquer esp€cie

ou natureza, sendo a qualidade de Associado(a) e/ou Membro Apoiador(a}, intransmissivel para

todos os fins de direito.
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cAPITUL0 Ill

Das FORTEs DE REcuRsOs

Artigo 22 -Os recursos financeiros necessirios a manutencao da RBMA poderao set nacionais ou

internacionais e obtidos par:

I.       Contribui¢6es recebidas dos Membros Apoiadores(as) e Associados(as);

il.       Doa¢aes ou auxilios que  lhe sejam  destinados  por quaisquer pessoas fisicas oujuridicas.

de direito  pdblico ou  privado.  nacional ou  internacional, com  finalidade especifica ou  nao;

iil.       Subvenc6es   recebidas   diretamente   da   Uniao,   dos   Estados   e   dos   Municipios   ou   por

interm€dio de 6rgaos pdblicos da administra¢ao direta ou  indireta;

lv.       Receitas provenientes de termos de parceria, convenios e contratos firmados com o poder

pdblico para financiamento de  projetos  na area de atua¢ao da RBMA;
v.       Dota¢6es eventualmente provenientes, direta ou indiretamente, da uniao, dos Estados, do

Dlstrito Federal e dos Munlcipios, e contrlbuic6es ou doa¢6es de outras entidades pdblicas

ou privadas. nacionais ou estrangeiras:

vl.       Receitas que se originarem da participa¢ao em projetos e atividades inerentes ao seu objeto

social bern como cessao de uso a titulo oneroso;

vll.       Receitas  provenientes de contratos e acordos firmados com organizac6es (ou  institui¢6es)

nacionais e internacionais de carater pdblico. prlvado ou misto

vlll.        Legados,   heran¢as.   direitos.   em   especial   os   direitos   sobre   propriedade   imaterial   ou

intelectual.   cr€ditos   e/ou   quaisquer   contribuic6es   de   pessoas   fisicas   ou   juridicas,

associadas ou nao:

Bens  e  valores  que  lhe  sejam  de5tinados.  na  forma  da  lei,  pela  extin¢ao  de  institui¢6es

similares;

Receitas  decorrentes  de  campanhas.  programas  e/ou  projetos  especiflcos.  em  especial

relacionados as  leis de  incentivos fiscal brasileiras;

Rendas   em   seu   favor   constituidas   por   terceiros   em   especial   oriunda   da   gest5o   e

administra¢ao  de  direitos  de   propriedade   imaterial  ou  intelectual,   d!sponibiliza¢ao  de

espa¢os em  materiais de divulga€ao, websites, newsletter entre outros;

xi].        Usufruto instltuido em  seu favor;

xlll.       Rendimentos de aplicac6es de seus ativos financeiro5 e outro5.  pertinentes ao patrim6nio

sob a sua administra¢ao;

xiv.       Rendimentos produzidos por suas obras e seus direitos e de terceiros par si administradas,

atividades realizadas para a consecucao dos seus objetivos sociais, tais como,  mas nao se

limitando  a  presta¢ao  de  servicos.  franquia  social,  assessoria,  consultoria,  capacita¢ao,

comercializacao  de   produtos,   rendas  orlundas   de  direitos  autorais   e/ou   propriedade

industrial;

xv.        Rendas eventuais  inclusive de atividades sociais; e

xvi.        Quaisqueroutras fontes de receitas aprovadas        pela ASSEMBLEIA GERAL.

Parigrafo  Onico  -  Todos  os  bens.   rendas,  recursos  e  eventual   resultado  operacional   serao

aplicados  integralmente  no  territ6rio  nacional  e  na  manuten¢ao  e  no  desenvolvimento  de  seus

objetivos institucionais.
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Artigo  23  .  A  RBMA  poder6  rejeitar  doa¢ao,  contribulcao,  subven¢ao,  direitos  intelectuais  ou

legado  que contenha cl6usulas  restritivas,  encargos ou gravames de qualquer esp€cie,  ou  ainda,

que sejam contrarios aos seus objetivos, a sua natureza, a lei, a moral e aos bans costumes.
Paragrafo  1° -As  pessoas  fisicas  e juridicas  que  oferecerem  para a  RBMA,  com  contribui¢6es,

doac6es entre outras formas de repasses financeiros ou patrimoniais, renunciarao expressamente,

por si, seus herdeiros e sucessores. no ato de formaliza¢ao da doacao ou contribuicao, a qualquer
tipo de reembolso, mesmo no caso de dissolucao da RBMA.

Parigrafo 2° -Os recursos da RBMA nao poderao ser utilizados para concessao de empr€stimos

aos  Associados(aLs),   membros  do   NOCLEO  GESTOR  e   membros  a  qualquer  titulo,   inclusive

adiantamento de remunera¢ao devida.

CApfTulo lv
DOS 6RGAOS DE GOVERNANCA E GESTAO

Artigo  24  .  A  governan€a  e  gestao  da  RBMA  serao  exercidas  pela  ASSEMBLEIA  GERAL,  pelo

NUCLEO GESTOR e  pelo CONSELHO FISCAL

Parigrafo Onico -Os 6rgaos de governan¢a e gestao da RBMA deverao desenvolver as atMdades

necessarias   para   a   consecu¢ao   de   suas   finalidades   sociais,   respeitando   o   Estatuto   Social,

Regimento lnterno e as disposic6es legais.

Artigo 25 -Em  rela¢ao  aos  integrantes  dos 6rgaos de governan¢a  da  RBMA,  deve-se observar o

seguinte:

I.       Nao terao   qualquer participacao nos  resultados econ6micos da RBMA;

[1.       Nao  poderao  receber  quantias  para  pagamento  de  despesas  pessoais,  sendo,  contudo,

permltldo  o  adiantamento  ou   reembolso  de  despesas   incorridas  a  servi¢o  da  RBMA,

Ill.

inclusive com viagens. mediante prestacao de contas;

Nao responderao,  nem  mesmo  subsidiariamente,  pelas obriga¢6es assumidas  pela RBMA

em virtude de ato regular de governa'nca e gestao, respondendo naquela qualidade, porEm,

civil e penalmente, por atos lesivos a terceiros ou a pr6pria RBMA, praticados com excesso

de mandato, dole ou culpa.

Paragrafo 1° -Os 6rgaos de governanca e gestao da RBMA adotarao pfaticas de gestao necessarias

e   suficientes   para  coibir  a  obten¢ao,   par  qualquer  urn,   de  forma  individual  ou  coletiva,   de

beneficios ou vantagens  pessoais,  em  decorr€ncia da  participa¢ao em  processos  decis6rios  cuja

etica devera ser respeitada em todas as decis6es e posi¢6es tomadas em  nome da RBMA.

Parigrafo  2°  -  Para  fins  de  atendimento  ao  previsto  no  paragrafo  anterior,  entende-se  como

beneffcios e/ou vantagens pessoais      aqueles obtidos pelos integrantes dos 6rgaos de governan¢a

da RBMA e seus c6njuges, companheiros e parentes colaterais e afins ate a tercelro grau,  ou  Par

pessoas juridjcas  dos  quais  os  individuos  anteriormente  mencionados  sejam  controladores  ou
detenham  mais de dez por cento das participa¢6es societarias.

SECAO I

pdgina'Odc#

/`,REffg!:-i-



RCPJ-RJ    17/05/2021
EDTD51597KZY
fl.:   11/21

ASSEMBLEIA GERAL

Artigo  26  -  A  ASSEMBLEIA  GERAL  e  o  6rgao  soberano  da  RBMA.   sendo  constitul'da

pelos  Associados(as)  Ful.dadores(as)  e  Efetivos{as}  quites  com  suas  contribui¢6es  e
em pleno exercicio de seus direitos.

Artlgo  27  -  Compete  a  ASSEMBLEIA  GERAL    ORDINARIA   eleger   os    membros    do    NtlcLE0

GESTOR e CONSELHO   FISCAL,   bern   como aprovar as contas e os relat6rios sociais do exercicio

fiscal   anterior,   preferencialmente   ate   abrll   de   cada   ano,   e      aprovar     o     planejamento     e

orcamen(a anual para o ano seguinte, preferencialmente ate novembro de cada ano.

Artigo 28 -Compete a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA:

i.         Discutir, deliberar ou ratificar sabre todo e qualquer assunto de interesse da
RBMA;

ii.        Destituir  os  membros  dos  6rgaos  de  governan¢a  e  gestao,  quando  for  o  caso,
observado o disposto neste Estatuto;

ili.       Eleger substitutos para os membros do NOCLEO GESTOR e CONSELHO FISCAL,

destituidos, que se ausentarem ou, qiie renunciarem definitivamente ao  cargo:

iv.       Decidir, em carater definitivo, sobre a aplica[ao de penalidade dejusta causa,   nos

termos deste Estatuto;

V.        Proceder a alteracao deste Estatuto social, respeitando o disposto nos termos

deste  Estatuto;

vi.       Aprovar eventual Regimento lnterno da RBMA:

vii.       Deliberar  a   respeito da dissolu¢ao da  RBMA,  Iiquidacao, extln¢ao, conversao e

destino   de seu patrim6nio, conforme previsto neste Estatuto;

viii.           Decidir sobre os casos omissos  neste Estatuto.

Artigo 29 -A ASSEMBLEIA GERAL reunir.se-i:

i.         Ordinariamente,  preferencialmente,  ate  o m€s  de abril  de cada  ano,  para  eleger os

membros  do  NIJCLEO  GESTOR  e  CONSELHO  FISCAL,  quando  for  o    caso,    para

dellberar    sobre    a    aprova¢ao    das  contas  e  relat6rios  socials  do  exercicio  fiscal

anterior.     e  ate  o  mss   de   novembro  para  deliberar  sabre  o   planejamento   e  o

or¢amento do ano segulnte:
il..        Extraordinariamente  sempre  qile  necessario,  para  deliberar  sabre  os  assuntos  de

interesse da RBMA.

Artigo 30 -A ASSEMBLEIA GERAL sera convocada pelo PRESIDENTE do NUCLEO GESTOR
ou  par  ]/5  (urn quinto) dos Associados(as),  mediante  previo e  geral  andncio,  por meio
de  edital  encamlnhado  a  todos  os  Associados(as)  por  e-mail,  ou  qualquer  meio  de
comunica¢ao com aviso de  recebimento,  como carta com AR,  Sedex, Whatsapp ou  ainda

por meio  de edital  afixado  na sede  da RBMA  com  anteced€ncia  minima de  5  (cinco)  dias
dteis.   No   Edital   de   Convoca¢ao   devera   constar   a   Ordem   do   Dia,   Data   e   Hora   de
realiza¢ao  da ASSEMBLEIAGERAL.
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Parigrafo Onico -A convoca¢ao prevista no caput deste Artigo podera ser dispensada, na hip6tese

de se encontrarem  presentes a ASSEMBLEIA GERAL a totalidade dos Associados{as}.

Artigo  31  -A ASSEMBLEIA GERAL instalar-se-a em  primeira  convocacao com  a  presen¢a de  2/3

(dois ter¢os) dos Associados(as) e, em segunda convocacao, decorridos 30 (trinta) minutos, com

qualquer ndmero de Associados(as) pre5entes.

Artigo  32  -  Respeitadas  as  limitac6es  deste  Estatuto,  as  decis6es  da ASSEMBLEIA  GERAL serao

tomadas   pela   maioria   dos   Associados   preseiites,   sendo   que,   na   hip6tese   de   empate,   a

PRESIDENTE da mesa teri o voto de qualidade.

Parigrafo  1° -Para deliberar sobre  a destitui¢Eo dos  ocupantes  de cargo  no  NOCLEO GESTOR,

CONSELHO  FISCAL,  bern  como  sobre  a dissolu¢ao da  RBMA,  €  exigido o voto concorde  de  2/3

(dois tercos) dos Associados, em ASSEMBIEIA GERAL especialmente convocada para esse fim.

Paragrafo  2°  -  0  PRESIDENITE  NOCLEO  GESTOR  presidira  a  ASSEMBLEIA  GERAL  e  escolhera

alguem  para  secretaria-Io.  Na  aus€ncia do  PRESIDENTE,  urn  DIRETOR(A)  indicado  pelos  demais

DIRETORES(AS)  podefa presidi-la,

Paragrafo 3® -A ASSEMBLEIA GERAL podefa ocorrer presencial ou virtualmente,  bern como seus

atos e documentos  lavrados  nas assembleias,  tais como atas,  editais.  1ista de  presenca e demais

necessarios para o seu respectivo registro em Cart6rio.

Paragrafo 4° -Os Associados(as) serao conslderados  presentes as ASSEMBLEIAS GERAIS, ainda

que nao se encontrem fisicamente em  seu  local de  realizacao.  se puderem,  por meio de telefone,
videoconferencia ou  outro  meio de  comunica¢ao  similar,  permanecer em  contato  direto  com  os

outros Associados(as}, ouvindo-se respectivamente.

Parigrafo  5®  -  Os  Associados(as)    poderao  fazer-se  representar  na  ASSEMBIEIA  GERAL  por

procurador, par meio de assinatura eletr6nica verificada por urn documento de identificacao. desde

clue o mandato especifico para tanto seja apresentado no momento da ASSEMBLEIA GERAL.

Paragrafo 6° -As deliberac6es da ASSEMBLEIA GERAL obrigam a todos os Associados(as}, ainda

clue ausentes,  nos termos das disposi¢6es do presente Estatuto.

Paragrafo   7®   -  Serao   aceitas,   na   Lista   de   Presenca  das   reuni5es   da  ASSEMBLEIA   GERAL,

comprovante5 de presen¢a emitidos  pelas  plataformas de video conferEncia, comprova¢ao por e-

mail,  bern como qualquer outro meio,  seja ele virtual ou fi.sico.

Paragrafo 8° -Cada Associados(as)  teri direito a urn voto.

Artigo  33  -  A  RBMA  adotari  praticas  de  governan¢a  e  de  gestao  administrativa  necessirias  e

suficientes  para  coibir  a  obten¢ao,  de  forma  individual  ou  coletiva.  de  beneficios  e  vantagens

pessoais em decorrencia da particlpa¢ao em  processos decis6rios.

SECAO '1

DO NtlcLEO GESTOR
Artigo  34  -0  NOCLE0  GESTOR  tefa  de  tr€s  a  cinco  membros,  eleitos  em  ASSEMBLEIA  GERAL

dentre o corpo de Associados{as)  Fundadores(as) ou Efetivos(as)  em dia com suas anuidades.
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tendo    preenchidos,    em    sua   forma¢ao    minima,    os   cargos    de    PRESIDENTE,    DIRETOR(A)

ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO(A)   e   DIRETOR(A}   DE  ARTICULACAO,   e   em   sua  composi¢ao

maxima dois Diretores sem  designacao especifica.

Paragrafo  1° -0 mandato dos  membros do NOCLEO GESTOR  sera de  3  (tr€s)  anos.  renovando-

se,  a cada nova gestao,  urn ter¢o (1 /3) de seus  membros,  na forma estabelecida pelo Regimento

lnterno, sendo admitida uma reelei¢ao.

Parigrafo  2°  -A  ASSEMBLEIA  GERAL que  eleger a  NOCLEO  GESTOR  designari  entre  os  seus

membros urn PRESIDENTE sendo os demais membros denominados DIRETORES(AS).

Parigrafo 3° .  O(A) PRESIDENTE do NOCLEO GESTOR poderi ser reeleito somente uma vez,  nao

se considerando, por€m, para este efeito, o eventual mandato que tenha exercido em substitui¢ao

ao/a PRESIDENTE do NOCLEO GESTOR por for¢a de impedimento definitivo.

Parigrafo 4° -Terminado o mandato.  os/as DIRETORES(AS) do NUCLEO GESTOR permanecerao

em  seus cargos  ate a elei¢ao ou  reeleicao  e  posse de  seus  substitutos.  estando o  seu  mandato

valido e  prorrogado ate aquela data,  desde que  por periodo  nao  superior a  180 (cento e oitenta

dias).

Paragrafo  5°  -  Em  caso  de  aus€ncia  temporaria  de  qualquer  dos/as  DIRETORES(AS),  assim

considerada aquela nao superior a 90 (noventa) dias consecutivos,  o(a) DIRFTOR{A) ausente sera

substitul'do(a)  por  qualquer  urn  de  seus  pares,  escolhido  pelota)  pr6prio(a)  DIRETOR(A).  O(A)

DIRETOR(A} substltuto(a) acumulafa as func6es e a direito de voto do(a} substituido(a).

Parigrafo  6®  -  Em  caso  de  vaga  ou  impedimento  permanente  de  algum  membro  do  NUCLEO

GESTOR,  podera ser convocada ASSEMBLEIA GERAL para proceder a eleicao do(a)  substituto(a),

que  exercera  o  cargo  ate  o  termino  do  mandato  do  substituido.  Alem  dos  casos  de  morte  ou
rendncia.  conslderar-se-i vago  o  cargo  do  membro  do  NUCLE0  GESTOR que,  sem justa  causa,

deixar de exercer suas fun¢6es ou de realizar o pagamento de contribui¢6es por 90 {noventa) dias

consecutivos.

Artigo 35 -Compete ao NUCLEO GESTOR:

I.          Zelar pela observancia da lei e deste Estatuto social;

ii.        Decidir sobre o ingresso de novos Associados(as) e Membros Apoiadores(as):

lil.        Fixar e orientar a desenvolvimento das atividades da RBMA;

lv.        Difundir a missao da RBMA em f6runs nacionais e internacionais:

v.        Supervisionar  os  neg6cios  da  RBMA  e  zelar  pelas  boas  praticas  de  gestao.  visando  a

vll.

vlll.

consecu¢ao do objeto social;

Deliberar sabre a aplica¢ao de penalidade a Associado{a} ou Membro Apoiador(a), nos

termos deste Estatuto:

Elaborar  os  planos  de  acao  e as  propostas  de  orcamento  anual  da  FtBMA,  que  devera

contar obr!gatoriamente com previsao de receitas e despesas e submetE-fas a aprecia¢ao

do CONSELHO FISCAL e  posterior aprova¢ao em ASSEMBLEIA:

Elaborar  a   relat6rio  anual  de  atividades,   as   demonstra¢6e5  financeiras  e.o  balance

patrimonial  da  RBMA          relativos  ao exercfcio anterior e  subme(e-Ios  a aprecia{ao  do

CONSELHO FISCAL e posterior aprovacao da ASSEMBLEIA;

Pdgina  I
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h[.        Decldlr  sabre  a  lnstala¢ao  e  o  encerramento  de  unldades  para  posterior  ratifica¢ao  da

ASSEMBLEIA GERAL;

x.         Representar  a  RBMA ativa e  passivamente. judicial  e  extrajudicialmente.  nos  termos  do

Artigo 34:

xi.        Adm!n!strar,  gerir e  super!ntender os  bens e os  neg6cios da  RBMA,  zelando  pelos  seus

interesses;

Ill.       Distribuir,  entre  seus  membros,  as  func6es  da  administra¢ao  da  RBMA  par  meio  de

Politicas lnternas e/ou quaisquer outras normas internas;

xlll.      Contratar equipe profissional de apoio para as opera¢6es da RBMA;

xlv.      Nomear e destituir os membros do CONSELHO CONSULTIVO;

xv.       Coordenar,  articular e acompanhar comites,  comlss6es,  ncicleos  regionais ou grupos de

trabalho; e

xvf.      Demais  assuntos  de  sua  compet€ncia,  expresses  neste  Estatuto  e/ou  em  Regimento

lnterno.

Artigo  36  -  0  NtlcLEO  GESTOR  reunir-se-a,  ordinariamente,  preferencialmente  a  cada  mes  e

extraordinariamente. sempre que convocado par qualquer de seus membros, com anteced€ncia

minima de  72  (setenta e  duas)  horas,  devendo  a convoca¢ao  ser feita  por escrito,  por e-mail  ou

qua!quer outro meio eletr6nico ou ffsico e estar acompanhada da ordem do dia dos trabalhos.
Parigrafo 1® -lndependentemente da convoca¢ao prevista neste artigo, serao validas as reuni6es

do NOCLE0 GESTOR que contarem com a presenca da totalidade de seus membros eleitos.

Paragrafo  2°  -As  reuni6es do  NOCLEO GESTOR  serao  instaladas  e  presididas  pelo(a)  seu  (sua)

PRESIDENTE,  oLi,   na  sua  ausencia,   par  urn/a  DIRETOR(A)  indicado(a)  pelos  demais,  devendo

observar as  seguintes regras:

I.          A instalacao ocorrera com a presenca de, no minimo.1 /3 (urn terco) dos DIRETORES(AS),

em  primeira  convocacao  e,  em  segunda,  com  interregno  de  pelo  menos  15  (quinze)

rriinutos,  com  qualquer ntlmero;

11.         Devera ter pauta pr€via,  encaminhada aos DIRETORES(AS);

iii.       As delibera¢6es ocorrerao por maioria de votos dos presentes; e

lv.       Sera lavrada uma ata de cada reuniao que sera arquivada adequadamente.

Paragrafo  3° - Os  DIRETORES(AS)  serao  considerados  presentes  as  reunj6es,  ainda  que  nao  se

encontrem fisicamente em 5eu local de realizacao, se puderem, par meio virtual, videoconferencia

ou   outro   meio   de   comunicacao   similar,    permanecer   em   contato   direto   com   os   outros

Associados(as), ouvindo-se respectivamente.

Artigo 37 -Compete ao PRESIDENTE do NUCLEO GESTOR da RBMA:

I.          Convocar,  instalar e presidir as ASSEMBLEIAS GERAIs dos ASsociados(as):

i].         Instalare  presidiras reun(6es do NOCLEOGESTOR;

iii.       Cumprir  e  fazer  cumprir  o  Estatuto,  bern  como  as  normas  e  diretrizes  emanadas  da

ASSEMBLEIA GERAL;

lv.        Representar a  RBMA,  ativa ou  passivamente.  em juizo  ou  fora dele.  perante  qua!squer
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terceiros  e repartic6es  pdblicas federais,  estaduais e munlcipais,  e autarquias,  incluindo

aqui as ag€ncias de governo;

Assinar  em   conjunto  com   DIRETOR(A)   ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO(A)   e.   na   sua

aus€ncia,   com   urn   membro  do   NOCLEO  GESTOR.  a  abertura  de   contas   bancarias,

movimentacao  e  seu  encerramento,  bern  como  aplica¢6es  financeiras,            cheques,  e

demais opera[6es estritamente bancarias;

Desempenhar  quaisquer  atos  que  lhe  sejam  atribuidos  pela  ASSEMBLEIA  GERAL  pelo

Estatuto e Regimento lntemo.

Artigo    38    .    Compete    ao/a    DIRETOR(A)    ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO(A)    as    seguintes

atribuic6es. dentro dos limites da lei, deste EstatLto e do Regimento Inferno, quando houver:

I.          Executar  as  atividades  definidas  pelo  NUCLEO  GESTOR,  tais  como  or¢amento.  metas,

grandes  projetos e procedimentos;
1}.         Promover a desenvolvimento  da RBMA,  velando  pelo fiel  cumprimento deste  Estatuto e

(11.

Iv,

vl.

vll.

da5 Leis, e zelando por todos os seus bens;

Executar, juntamente  com  a           PRESIDENTE ou  na  sua  ausencia  e  impedlmento  com

outro membro do NOCLEO GESTOR, as delibera¢6es da ASSEMBLEIA GERAL;

Planificar,    organizar    e    executar    a    programa¢ao    da    RBMA   juntamente    com    o

CONSELHO CONSuLTIVO para atingir suas finalidades;

Realizar  a  abertura,  movimentacao  e  encerramento  de  contas  bancarias  e  aplica¢6es

financeiras  bern  coma  demais  atos  bancarios,  tais  como,   mas  nao  se  limitando,  a

as5inatura   de   cheques   e   balancos,   em   conjunto   com   PRESIDENTE   ou   com   urn

procurador por ele constituido;
lndicar seu  substituto  nos  casos  de  aus€ncia,  doenca ou  impedimentos  temporarios,  a

quem outorgara procura¢ao com poderes para o desempenho das suas tare fas;
Praticar  os  atos  ordinarios  de  gestao  financeira  da  RBMA,  desempenhando  inclusive

outras  atribui¢6es  que  lhe  sejam  delegadas  por  es(e  Estatuto  ou  par  deliberacao  do

NUCLEO GESTOR.  respeitados os  limites da lei e deste Estatuto.

Artigo 39 -Compete ao/a OlRETOR(A} DE ARTICuLACAO do NOCLEO CESTOR da RBMA:

I.          Articu lacao externa:

a.    Identificar     organizac6es      que      tenham      objetivos      comuns,      similares      ou

complementares    aos    da    RBMA    e    buscar    oportunidades    de    articulacao,

especialmente  institui€6e5  responsaveis  par  iniciativas  de  educa¢ao  e  formacao

na area de monitoramento e avaliacao;

b.    Propor   e   discutir   estrat€gias   para   estimular   a   incorpora¢ao   de   priticas   de

monitoramento  e   avalia¢ao   mos   processes   de  formulacao   e   planejamento  de

politicas, organlzac6es.  planos,  programas e proJetos, pdblicos e privados:
c.    Propor   e   discutir   estrategias   que   favorecam   a  .amplia¢ao   da   partic.ipacao   da

sociedade nos processos de monitoramento e avalia¢ao de politicas, organizac6es,

planos,  programas e projetos. pdblico5 e  privados:

i`i_?
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d.    Identificar    institui{6es    que    financiam.    contratam,    realizam    ou    utilizam    o

monitoramento e a avalia¢ao a fim de acompanhar a evolucao da demanda      ;

e.    Acompanhar  e  divulgar             novas  publicac6es  no  campo  do  monitoramento  e

avaliacao:

f.    Apresentar  a  RBMA,  seus  objetlvos  e  projetos  em  oportunldades  pdblicas,  em

eventos nacionai5 e internacionais e

9.    Informar-se sobre os movimentos de outras organiza¢6es slmllares no mundo, suas
a¢6es e estrategias.

il         Articulacao interna:

a.    Construir  relacionamento  continuo  com  o  grupo  de  Associados(as)  de  forma  a

mant€-los  lnformados  5obre as atividades da RBMA;

b.    Con5truir  intera¢ao  com  o  CONSELHO  CONSULTIVO,  de  forma  a  engaja-los  em

atividades estrategicas da RBMA;

c.    Alimentar o CONSELHO  FISCAL com  informa¢6es e  dados  necessario5  para a sua

fun¢ao e

d.    Interagir constantemente com os outl.os membros do NOCLEO GESTOR.

Artigo 40 -A RBMA podera assumir compromissos, em juizo ou fora clele,  quando representada:

I.          Conjuntamente sempre por 2  (dois) DIRETOF`ES{AS) do  NOCLEO GESTOR; ou

11.         Conjuntamente  par qualquer DIRETOR(A) do  NOCLEO GESTOR e  urn  procurador,  desde

que investido de especiais e expressos poderes.

Artigo 41  -As procurac6es serao sempre outorgadas em none da RBMA, necessariamente       par

2  (dois)  DIRETORES(AS) ou  urn/a DIRETOR(A} e  urn  procurador, devendo especificar os  poderes

conferidos e,  com exce¢ao daquelas para fins judiciais. terao urn  periodo de validade limitado ao

maximo de  I  (urn) ano,

Artigo 42  . 0  NtlcLEO GESTOR  podera contratar,  quando julgar  necessirio,  administradores e

profissionais habilitados para a gestao da RBMA.
Paragrafo  Onico  -  Os  administradores  e  profissionais  mencionados  no  caput  deste  artigo  nao

responderao nem solidaria nem subsidiariamente pelas obrigac6es e compromissos contraidos em

nome da RBMA, e em virtude de ato regular de gestao. Todavja, aqueles que praticarem atos com

viola¢ao culposa ou dolosa da lei ou deste Estatuto, responderao civil e penalmente par atos lesivos

aterceirosou apr6pria        RBMA.

SECAO '1'

CONSELHO FISCAL

Artigo 43 - 0 CONSELH0 FISCAL. 6rgao consultivo e fiscal(zador da gestao f[nanceir.a da RBMA,

sera  constituido  par  3   (tres)  membros  Associados  ou  nao  e  01   (urn)  Suplente,  eleitos  pela

pfgina`#
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ASSEMBLEIA   GERAL,    sendo   necessirio   que   os   membros   do   CONSELH0   FISCAL   tenham

familiaridade com os assuntos competentes a este Conselho.

Parigrafo  1° -0  mandato do  CONSELHO  FISCAL sera coincidente  com  o  mandato  do  NOCLEO

GESTOR:

Parigrafo 2° -Ocorrendo vaga entre os integrantes do CONSELHO FISCAL, a ASSEMBl£IA GERAL

reunir-se-a no prazo  maximo de 60 (sessenta) dias,  ap6s a vacancia,  para eleger novo integrante

que assumiri o cargo ate o final do mandate.

Artigo 44 -Compete ao CONSELHO FISCAL:

I.          Examinar os  livros de escrituracao e a5 contas anuais da RBMA;

11.        Examinaras propostas de programa¢ao anual da RBMAe de orcamento anual. que devera

contar obrigatoriamente com previsao de receitas e despesas;

ill.         Examinar  o  relat6rio  anual  de  atividades,  os  relat6rios  de  desempenho  financeiro  e

Contabil  e  o  balanco  patrimonial  da  RBMA,   relativos  ao  exercicio  anterior,   emitindo

pareceres para os organismos superiores da RBMA;
lv,        Requisitar   ao   NOCLEO   GESTOR.   a   qualquer   tempo,   documentacao   das   opera¢6es

econ6mico-financeiras reallzadas;

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

vl.        Fi5calizar as ac6es  praticadas  pelo NOCLEO GESTOR;

vll.       Convocar extraordinariamente a ASSEMBLEIA GERAL.

Paragrafo  1° -0  CONSELH0  FISCAL  se  reunifa  ordinariamente  preferencialmente  ate  o  fim  do

primeiro quadrime5tre do exercicio e,  extraordinariamente. sempre que necess&rio.
Paragrafo 2® -As  reuni6es  do CONSELl+O  FISCAL podem  ser convocadas  por qualquer de  seus

membros titulares,  pelo NOCLE0 GESTOR e  pela ASSEMBLEIA GERAL,

Parigrafo 3® - Os assuntos tratados  nas  reuni6es do CONSELH0 FISCAL serao lavrados em  ata

que,  ap6s  ser  lida  e  aprovada,  deve  ser  assinada.  ao  final  de  cada  reuniao,  pelos  membros

presentes.

CAPITUL0 V

DO CONSELHO CONSuLTIVO

Artigo  45  -  A  RBMA  teri  urn  CONSELHO  CONSuLTIVO,  formado  por  pessoas,  ASSociados  ou

nao,  de not6rio  saber em  monitoramento e avaliacao no Brasil e  no exterior,  que  sejam  capazes

de fortalecer e enriquecer a plano estrat€gico da RBMA.

Paragrafo  1° -Cada  membro  do  CONSELHO  CONSULTIVO  tera  o  papel  de  orientar.  auxiliar e

aconselhar o NOCLEO GESTOR em  relacao as suas estrat€glas.

Paragrafo 2° -Os membros do CONSELHO CONSuLTIVO nao terao responsabllldade legal sobre

as ac6es da RBMA.

Irsexp§gREisasParagrafo3°-0CONSELHOCONSULTIVOpoder&reunir-se.notodoouemparte.aqualquer
-::::;;:-:;:::;:;;;:;;;:::::;;

tempo, medlante a convocacao de qualquer de seus membros ou de qualquer membro clo NUCLEO

GESTOR.
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Paragrafo   4°   -   Aos   membros   do   CONSELHO   CONSULTIVO   nao   5eri   atribuida   qualquer

remunera¢io.

CAPITULO VI

EXERcfcIO SOCIAL E PRESTACAO DE CONTAS DA RBMA

Artigo 46 -0 exercicio soclal da RBMA tefa inicio em  1 a. de janeiro e t€rmino em 31  de dezembro

de cada ano. Ao fim de cada exercicio sera preparado a relat6rio referente ao periodo, levantado

a  Balan¢o  Geral,  elaboradas  as  Demonstrac6es  Financeiras  relacionando  as  receitas  e  despesas

verificadas durante o exercicio em questao, as quais serao submetidas  pelo NOCLEO GESTOR ao

CONSELH0 FISCAl. e utilizadas com vistas a subsidiar a planejamento de exercicios subsequentes

e aprova¢ao da ASSEMBIEIA GERAL.

Artigo 47 -Os documentos que comprovem  a origem de receitas  e a efetiva¢ao de despesas da

RBMA,  bern  como a realizacao de quai5quer outro5 atos que modifiquem  a situacao patrimonial,

deverao ser conservados em boa ordem, pelo prazo minimo de 05 {cinco) anos, contados da data

de sua emissao.

Artigo 48 -A prestacao de contas da RBMA observara,  no mfnimo:

i.         Os principios fundamentais de contabilidade e as Normas Brasileiras de contabilidade;

il.         A public!dade, por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercicio fiscal, do relat6rio

ill.

iv.

de atividades e das demonstra¢6es financeiras da RBMA, incluindo certid6es negativas de

d€bito junto ao lNSS e FGTS, colocando-os a disposi¢ao para exame de qualquer cidadao;

A realizacao  de auditoria.  inclusive par auditores externos  independentes  se for a caso,

da aplica¢ao de  eventuais  recursos  obtidos  com  amparo em  Termo de  Parceria firmado

com a Administra¢ao Pdblica direta e indireta, conforme previsto nas normas aplicaveis;

A  presta¢ao  de  contas  de  todos  os  recursos  e  bens  de  origem  pdblica  recebidos  sera

apresentada  aos  6rgaos  fiscalizadores.  conforme  determinado  no  paragrafo  dnico  do

artigo 70 da Constituicao Federal da Repdblica Federativa do Brasil.

CAPITULO Vll

REFORMA DO ESTATUTO. LIQulDACAO E DISSOLUCAO

Artigo 49 -A convoca¢ao.para Reforma do Estatuto, Liquida¢ao. Extin¢ao, Dissolucao ou Conversao

societiria da  RBMA deveri ser feita par ato oficial do NOCLE0 GESTOR,  ou por 2/3  (dois terco5)

de  seus membros,  sem  prejuizo de convoca¢ao  por outros casos  previstos em  lei.  A Reforma do

Estatuto.  Liquidacao.  Extin¢ao,  Dissolucao  ou  Conversao  Societaria  da  RBMA  sera  decidida  em

ASSEMBLEIA CERAL especialmente convocada para estes fins.

Paragrafo  1° -A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA que  se  reunir  para decidir acerca das

disposic6es do caput deveri ter a presen¢a de. pelo menos 2/3 do quadro social.

Paragrafo 2° - Na ASSEMBLEIA GERAl que deliberar sabre a liquida¢ao da RBMA,  sera, indicado a

liquidante, sua remuneracao se for o caso. e estabelecida a forma de processamento da mesma.

"""T`""`-_-i:fir.--.--I-,,...-....,.-,.-...,....r,
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Artigo 50 -Em caso de dissolu¢ao da RBMA,  pagos e satisfeitos os encargos sociais, a patrim6nio

remanescente,  se  houver.  revertera em  beneficio de uma entidade  congenere sem  fins  lucrativos

cuj.o  name  devefa  ser  aprovado  na  ASSEMBLEIA  GERAL  em  que  a  decisao  de  dissolu¢ao  for

tomada;

Ar(igo 51  ~ A RBMA poderi receber bens e direitos oriundos de outras organ!za¢@es cong6neres

que tenham  realizado processo de extincao, conversao. Iiquida¢ao ou dissolu¢fo societiria.

CApfTUL0 Vlll

DISPOSIC6ES FINAIS E TRANSITORIAS

Artigo 52 -Sao expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com  relacao a RBMA, os atos

de  qualquer dirigente,  procurador ou  funcionario  que  a envolvel.em  em  obriga¢6es  ou  neg6cios

estranhos ao objeto social,  tais como fiancas, avals, endossos ou quaisquer garantias em favor de

terceiros.  Em sendo procedidos indevidamente, tais atos sac nulos de pleno direito.

Artigo  53 -Aplicam-se aos casos omissos ou duvidosos as disposi¢6es legais vigentes e,  na falta

destas,  cabers  ao  NOCIEO  GESTOR  e,  se  necessario,  a  ASSEMBLEIA  GERAL,  dirimir ddvidas  e

deliberar a respeito.

Artigo 54 -0 presente Estatuto entrari em vigor na data de sua aprova¢ao em ASSEMBLEIA GERAL

com  efeitos  perante todos  os  seus  membros,  tendo efeitos  perante terceiros ap6s  o registro no

Cart6rio competente.

Artigo 55 -  Os Associados elegem o foro da comarca do Rio deJaneiro, Estado do Rio deJaneiro.

com  rendncia  a  qualquer  outro,  por  mais  privilegiado  que  seja,  para  dirimir  quaisquer ddvidas

oriundas do presente  Estatuto Social.

Rio de janeiro,11  de janeiro de  2021

RIfoAVENEN")un§o
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