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INSTITUTO DE BIOLOGIA MARINHA BIÓICOS 

 

ESTATUTO SOCIAL 

 

 

Capítulo I – DA DENOMINAÇÃO, SEDE E FINS 

 

 

Art. 1º. O Instituto de Biologia Marinha Bióicos para conservação dos oceanos, doravante 

designado Instituto Bióicos, constituído em 01 de abril de 2020, sob a forma de associação 

civil, é uma pessoa jurídica de direito privado, de caráter socioambiental, sem fins 

lucrativos, e de duração por tempo indeterminado, com sede e foro no município de 

Ubatuba, Estado de São Paulo, Brasil, na Rua João Glorioso da Cruz, nº 109 e 195, Bairro 

Saco da Ribeira, CEP: 11.680-000. 

 

Parágrafo único: O Instituto Bióicos poderá abrir filiais, agências ou bases de apoio em 

outras cidades e unidades da federação, bem como em outros países. 

 

 

Art. 2º. O Instituto Bióicos tem finalidade educacional, de divulgação científica e de 

pesquisa na área ambiental marinha e educação para conservação dos oceanos e de 

ecossistemas costeiros. Visa a educação socioambiental, a difusão do conhecimento 

científico e a realização de pesquisas científicas sobre o ambiente marinho e educação. 

Também visa o apoio a empresas startups interconectadas e sob a marca do instituto, que 

compartilham da mesma filosofia e missão socioambiental. Mais detalhadamente, objetiva: 

 

I – promover a educação sobre as ciências marinhas; no apoio a cursos livres de capacitação 

ou complementação de conhecimentos, próprios ou de parceiros, desde que não compitam 

com atividades já realizadas por empresas interconectadas parceiras e patrocinadoras; 

 

II – promover a divulgação científica das ciências marinhas por meio de sua Revista 

Biologia Marinha de Divulgação Científica, Canal no YouTube, Redes Sociais, Podcasts e 

demais mídias disponíveis, eletrônicas ou não; 

 

III – realizar e apoiar pesquisas científicas, projetos, ações, campanhas, serviços técnicos 

voltados para o conhecimento, defesa e conservação do meio ambiente para o uso 

sustentável dos recursos marinhos e costeiros com base socioambiental; 

 

IV – formar recursos humanos especializados nos problemas da educação e socioambientais 

relativos ao ambiente marinho e à zona costeira; 

 

V – criar, apoiar e promover empresas startups interconectadas e sob a marca Bióicos que 

compartilhem das mesmas filosofias e missão, a fim de que as mesmas se tornem 

multiplicadoras do potencial do Instituto e que se tornem patrocinadoras/apoiadoras do 

Instituto. 

 

Parágrafo Primeiro – A execução das ações descritas acima será realizada por meio de 

doações, colaborações, patrocínios, parcerias e demais formas de contribuição de recursos 

físicos, humanos (por associados e colaboradores) e financeiros, ou ainda pela prestação de 

serviços, ressalvando que o Instituto Bióicos é uma organização sem fins lucrativos. 
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Parágrafo Segundo – O Instituto Bióicos não distribui eventuais excedentes operacionais, 

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

entre os seus associados ou afiliados, conselheiros, diretores, empregados ou doadores, mas 

os aplica integralmente na consecução do seu objetivo. 

 

 

Art. 3º. O Instituto Bióicos não possui caráter institucional religioso ou político-partidário 

e, no desenvolvimento de suas atividades, observará os princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficácia, de modo a alcançar 

seus objetivos com transparência e eficiência, e não fará qualquer discriminação de raça, 

cor, gênero, política, religião ou condição social.  

 

Parágrafo Único – O Instituto Bióicos adotará práticas de gestão administrativa, necessárias 

e suficientes para coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios ou 

vantagens pessoais, em decorrência da participação em processos decisórios. 

 

 

Art. 4º. O Instituto Bióicos terá um Regimento Interno que, aprovado pela Assembleia 

Geral, disciplinará o seu funcionamento. 

 

Parágrafo Único – Em caso de não cumprimento do que determina o Regimento Interno da 

instituição por parte de um ou mais de seus membros, ordens executivas, emitidas pela 

Diretoria Executiva serão postas em pauta preferencialmente na reunião seguinte ao 

conhecimento da falta pela diretoria, seja ela reunião ordinária ou extraordinária, da 

Assembleia Geral. 

 

 

Art. 5º. A fim de cumprir suas finalidades, a instituição se organizará em tantas unidades 

internas quantas se fizerem necessárias, as quais serão regidas pelas disposições estatutárias. 

 

 

 

Capítulo II – DOS ASSOCIADOS, AFILIADOS E COLABORADORES 

 

 

Art. 6º. O Instituto Bióicos é constituído por número ilimitado de associados, distribuídos 

nas seguintes categorias: fundadores, efetivos, beneméritos e adjuntos. 

 

I – Associados fundadores são pessoas físicas que participaram da Assembleia Geral de 

Fundação da associação e assinaram a Ata de Fundação; 

II – Associados efetivos são pessoas físicas, associadas na forma de associado adjunto, e 

que são efetivados por aprovação da Assembleia Geral; 

III – Associados beneméritos são pessoas físicas ou jurídicas que, pela elaboração ou 

prestação de relevantes serviços ou doações às causas da associação, fazem jus a esse título 

por deliberação da Assembleia Geral; 

IV – Associados adjuntos são pessoas físicas que possuem comprovada e significativa 

colaboração ao instituto, que solicitam sua associação e são aprovadas em Assembleia 

Geral. 

 



Página 3 de 15 

INSTITUTO DE BIOLOGIA MARINHA BIÓICOS 

 

 

Art. 7
o
. Afiliados são pessoas físicas que, identificadas com os objetivos da entidade, se 

cadastram e pagam as contribuições segundo critérios determinados pela Assembleia Geral. 

 

 

Art. 8º. Colaboradores, temporários ou eventuais, são pessoas físicas ou jurídicas que 

colaboram em projetos desenvolvidos pelo Instituto Bióicos. Poderão se enquadrar nas 

categorias: (a) voluntário – pessoas que venham a auxiliar, sem ganhos, em projetos 

desenvolvidos; (b) remunerado – profissionais prestadores de serviços técnicos 

especializados, que serão pagos conforme tabela vigente de valores de mercado; no caso de 

contratação de pessoa física, regido pela CLT. 

 

 

Art. 9
o
. Direitos dos associados fundadores, efetivos, beneméritos e adjuntos: 

I – votar e ser votado para os cargos eletivos - somente fundadores e efetivos; 

II – tomar parte nas Assembleias Gerais, com direito a voto - todos; 

III – convocar Assembleias Gerais Extraordinárias, mediante requerimento assinado por 

pelo menos 1/2 (metade) dos associados - todos; 

IV – ter livre acesso às informações referentes aos demais setores da entidade - todos; 

V – fazer à Diretoria Executiva, por escrito, sugestões e propostas de interesse da entidade 

- todos;  

VI – solicitar à Diretoria Executiva reavaliação de atos que considerem em desacordo com 

o Estatuto Social e o Regimento Interno - todos. 

 

 

Art. 10°. São deveres de todos os associados: 

I – cumprir as disposições estatutárias e regimentais; 

II – respeitar e cumprir as decisões da Diretoria Executiva; 

III – divulgar, prestigiar e defender o Instituto Bióicos, colaborando para o seu progresso; 

IV – trabalhar em prol dos objetivos do Instituto Bióicos, respeitando os dispositivos 

estatutários, zelando sempre pelo seu bom nome e agindo com ética; 

V – participar das atividades sociais e culturais, representando o Instituto Bióicos, 

estreitando os laços de solidariedade e fraternidade entre os associados e entre estes e a 

comunidade; 

VI – observar, na sede da associação ou onde a mesma se faça representar, as normas 

disciplinares regimentais com respeito, percepção e solidariedade; 

VII – comparecer nas Assembleias Gerais; 

VIII – responsabilizar-se pelo cumprimento de suas atribuições; 

IX – prestar contas de suas atividades, periodicamente, por meio de relatórios; 

X – satisfazer pontualmente os compromissos que assumiram com o Instituto Bióicos, 

inclusive as contribuições periódicas estipuladas, excetuando-se os associados fundadores 

e beneméritos. 

 

 

Art. 11
o
. Os associados não respondem individual, subsidiária ou solidariamente pelos 

encargos da entidade. 
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Art. 12
o
. São requisitos para admissão dos associados: 

I – associados fundadores são automaticamente incorporados à associação mediante 

assinatura da ata de fundação do instituto; 

II – associados efetivos são associados adjuntos que, após dois anos e por solicitar sua 

efetivação, são aceitos pela Assembleia Geral como tal; 

III – associados beneméritos deverão ser indicados por qualquer outra categoria de 

associado, visto a prestação de relevantes serviços ou doações às causas da organização, 

para que sejam aprovados pela Assembleia Geral; 

IV – associados adjuntos são colaboradores (voluntários ou remunerados) que, por se 

identificarem com a causa da instituição, solicitam sua associação e são aceitos pela 

Assembleia Geral. 

 

Parágrafo Único – Todas as categorias de associados deverão assinar o Termo de 

Responsabilidade, no qual assumem compromissos para com o instituto por ocasião de sua 

admissão. 

 

 

Art. 13
o
. Os associados que desejarem se desligar voluntariamente do Instituto Bióicos 

deverão apresentar uma carta manifestando e justificando sua intenção, a qual será 

deliberada na próxima Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária. 

 

 

Art. 14
o
. Os associados (fundadores, efetivos, beneméritos ou adjuntos) que não 

corresponderem ou não se adequarem às condições impostas neste Estatuto Social, no 

Regimento Interno e no Termo de Responsabilidade, assinado por ocasião da admissão, 

poderão ser excluídos da associação, desde que dois terços dos associados assim decidam 

em primeira convocação da Assembleia Geral e um terço nas convocações seguintes. 

 

 

Art. 15
o
. O associado que tiver a intenção de exclusão manifestada pela Diretoria Executiva 

terá direito de defesa garantido. A intenção de exclusão será apresentada na pauta da 

Assembleia Geral, por ocasião da convocação, havendo assim tempo hábil para que o 

referido associado possa apresentar sua defesa, em forma de carta, à Diretoria Executiva. 

Caberá à Assembleia Geral deliberar sobre a exclusão do associado, conforme regras 

estipuladas acima, considerando a defesa apresentada. 

 

 

Art. 16
o
. São direitos dos afiliados: 

I – receber informações sobre as atividades desenvolvidas pelo Instituto Bióicos; 

II – receber materiais (carteirinha de afiliado, camiseta, etc.), conforme decisão da 

Assembleia Geral por ocasião da aprovação do Planejamento Anual; 

III – opinar, dar sugestões e propor atividades de interesse do Instituto Bióicos, por escrito. 

 

 

Art. 17
o
. São direitos dos colaboradores: 
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I – ter condições ideais de trabalho durante o desenvolvimento de suas atividades em 

projetos de responsabilidade do instituto; 

II – receber, no caso da categoria de remunerado, valores que condizem à tabela vigente de 

valores de mercado por serviços técnicos especializados prestados ao Instituto Bióicos, e 

regido pela CLT quando for o caso. 

 

 

 

Capítulo III – DA ADMINISTRAÇÃO 

 

Art. 18
o
. O Instituto Bióicos será administrado por:  

I – Assembleia Geral; 

II – Diretoria Executiva; 

III – Conselho Fiscal. 

 

Parágrafo Primeiro – A Instituição não remunera os cargos de sua Diretoria Executiva e do 

Conselho Fiscal, mas pode remunerar seus dirigentes por serviços técnicos prestados, 

conforme valor de tabela vigente de mercado. 

 

Parágrafo Segundo – Por lei é vedada a participação de servidores públicos na Diretoria 

Executiva e Conselho Fiscal. 

 

 

Assembleia Geral 
 

Art. 19
o
. A Assembleia Geral, órgão soberano da Instituição, se constituirá de todos os 

associados. A Assembleia Geral poderá se reunir ordinária ou extraordinariamente. 

I – a Assembleia Geral Ordinária ocorre 2 (duas) vezes por ano para aprovação do 

Planejamento, Relatório e Balanço anuais, e é convocada pela Diretoria Executiva e poderá 

ser realizada por videoconferência quando esta se considerar oportuno; 

II – a Assembleia Geral Extraordinária ocorre sempre que for convocada pela 

Administração ou por requerimento de pelo menos 1/2 (metade) dos associados. Nesses 

casos, os debates e deliberações limitam-se estritamente à matéria de ordem do dia, objeto 

da convocação ou requerimento. O pedido ou requerimento deve deixar clara a finalidade 

da Assembleia e definir a pauta da reunião; 

III – as Assembleias Gerais, ordinárias ou extraordinárias, podem ser convocadas por meio 

de veículo de comunicação escrito (carta ou correio eletrônico), com antecedência mínima 

de 7 (sete) dias, constando data, hora, local e pauta; 

IV – a Assembleia Geral, ordinária ou extraordinária, reúne-se em primeira chamada com a 

presença de no mínimo 50% (cinquenta por cento), mais 1 (um) dos associados, em segunda 

chamada, meia hora depois da primeira chamada, com qualquer quórum; 

V – todos os associados poderão comparecer às Assembleias Gerais, sendo assegurado a 

cada associado o direito a um voto nas deliberações; 

VI – as decisões da Assembleia Geral são tomadas por consenso, salvo sobre a destituição 

de membros eleitos (Diretoria Executiva e Conselho Fiscal), exclusão de associados e 

afiliados, transformação ou dissolução da entidade e alterações do Estatuto Social, hipótese 

em que as decisões serão tomadas pela aprovação de no mínimo 2/3 (dois terços) dos 
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associados presentes, em primeira convocação, e 1/2 (metade) dos associados presentes na 

segunda convocação; 

VII – O associado poderá ser representado na Assembleia Geral por outro associado, desde 

que a respectiva procuração seja entregue à Diretoria Executiva por carta ou correio 

eletrônico, em tempo hábil anterior ao início da Assembleia Geral. 

VIII – O associado poderá enviar seu voto referente aos itens da pauta por carta ou correio 

eletrônico, em tempo hábil anterior ao início da Assembleia Geral. 

 

 

Art. 20
o
. Compete à Assembleia Geral: 

I – observar, equilibrar, avaliar e orientar as funções da instituição nos seus diversos 

aspectos; 

II – eleger os membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal e seus suplentes; 

III – decidir sobre emendas ou modificações deste Estatuto Social, na forma do art. 43
o 

deste; 

IV – examinar e aprovar o Relatório com prestação de contas, o Planejamento com 

orçamento e o Balanço anuais apresentados pela Diretoria Executiva; 

V – aprovar novas receitas e despesas que eventualmente surgirem após o período de 

aprovação do Planejamento Anual; 

VI – decidir sobre a conveniência de comprar, alienar, transigir, hipotecar ou permutar bens 

patrimoniais; 

VII – estabelecer o montante da anuidade a ser paga pelos associados e afiliados; 

VIII – decidir sobre a extinção da instituição e o destino de seu patrimônio, nos termos do 

art. 38º deste; 

IX – aprovar o Regimento Interno; 

X – referendar a admissão de novos associados efetivos ou adjuntos; 

XI – deliberar sobre a nomeação de associados beneméritos; 

XII – deliberar sobre a nomeação de conselheiros; 

XIII – decidir sobre a destituição de membros da administração e exclusão de associados ou 

afiliados que não se adequarem ou não cumprirem os termos contidos neste Estatuto Social 

e/ou no Regimento Interno da instituição; 

XIV – estudar ideias e propostas apresentada por qualquer pessoa física ou jurídica, 

associada ao instituto; 

XV – deliberar sobre as finanças, segundo necessidades determinadas pelo Conselho Fiscal; 

XVI – deliberar sobre ações e situações não previstas neste Estatuto Social, conforme 

necessidades identificadas pelos associados. 

 

Parágrafo Único – O Instituto Bióicos poderá, por meio de seu Diretor Geral, convidar a 

participar das Assembleias Gerais, pessoas físicas e jurídicas que possam vir a enriquecer 

os assuntos em pauta, apresentando projetos e ideias e/ou opinando sobre temas 

determinados, porém sem direito a voto. 

 

 

Art. 21°. As decisões, discussões e demais ocorrências das Assembleias Gerais deverão ser 

registradas em ata, de modo que todos os associados, ou demais membros interessados, 

tenham acesso a tais registros quando necessário. 
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Diretoria Executiva 

 

Art. 22°. A Diretoria Executiva é um órgão colegiado, subordinado à Assembleia Geral, 

responsável pela representação social do Instituto Bióicos e pela administração da 

instituição. Compete à Diretoria Executiva: 

I – elaborar e submeter à Assembleia Geral a proposta de Planejamento Anual das atividades 

da instituição; 

II – executar o Planejamento Anual das atividades da instituição; 

III – elaborar e apresentar à Assembleia Geral o Relatório Anual das atividades 

desenvolvidas; 

IV – reunir-se com instituições públicas e privadas para mútua colaboração em atividades 

de interesse comum, firmar convênios; 

V – contratar e demitir funcionários;  

VI – elaborar o Regimento Interno da instituição, que deverá ser aprovado pela Assembleia 

Geral, e emitir ordens executivas para disciplinar seu cumprimento. 

VII – Convidar pessoas físicas e jurídicas para compor o corpo de conselheiros, sujeito a 

deliberação da assembleia geral. 

 

 

Art. 23
o
. A Diretoria Executiva se reunirá no mínimo uma vez por mês para deliberar sobre 

assuntos administrativos. 

 

 

Art. 24°. A Diretoria Executiva será composta por, no mínimo três membros, assim 

designados a priori: Diretor(a) Geral (Científico e Educacional), Diretor(a) Executivo(a), 

Diretor(a) Editorial e de Gestão de Pessoal, Diretor(a) de Mídias e de Patrimônio, Diretor(a) 

de Inovação e Empreendedorismo, Diretor(a) Financeiro(a) e Diretor(a) Jurídico(a). Em 

caso de número mínimo de membros, os cargos de Diretor(a) Editorial e de Gestão de 

Pessoal, Diretor(a) de Mídias e de Patrimônio, Diretor(a) de Inovação e Empreendedorismo 

e Diretor(a) Jurídico(a) ficam extintos. 

 

 

Parágrafo Primeiro – São funções do(a) Diretor(a) Geral (Científico e Educacional): 

I – representar a instituição judicial e extrajudicialmente; 

II – realizar acordos, vínculos e parcerias com outras instituições públicas ou privadas;  

III – viabilizar, aprovar e executar os projetos e ações da entidade; 

IV – equilibrar, manter e coordenar as intenções, projetos e ações da instituição, 

considerando as decisões dos associados; 

V – cumprir e fazer cumprir este Estatuto Social e o Regimento Interno; 

VI – presidir a Assembleia Geral; 

VII – convocar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva; 

VIII – coordenar as demais diretorias em relação as atividades necessárias; 

IX – definir as políticas e objetivos específicos de cada área de atuação, orientando a 

execução dos planos de ação e integrando o trabalho das equipes; 

X  – velar pela cultura e valores da organização, visando o engajamento de todos os seus 

integrantes; 

XI – orientar a conduzir as atividades científicas e educacionais do Instituto. 
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Parágrafo Segundo – São funções do(a) Diretor(a) Executivo(a): 

I – representar e substituir o(a) Diretor(a) Geral sempre que necessário; 

II – assumir o mandato, em caso de vacância do(a) Diretor(a) Geral, até o seu término;  

III – coordenar os projetos e ações delegadas pelo(a) Diretor(a) Geral; 

IV – prestar assessoria integral ao Diretor(a) Geral em suas atribuições.  

V – organizar e manter em arquivo a documentação da entidade; 

VI – publicar todas as notícias das atividades da entidade;  

VII – secretariar de forma geral o(a) Diretor(a) Geral e o Instituto; 

VIII - auxiliar o Diretor(a) Geral na coordenação das demais diretorias, a fim de cumprir as 

atividades das mesmas; 

IX – buscar ativamente fontes de financiamento e patrocínios para o Instituto; 

X – representar a instituição em eventos, palestras, encontros, mesas redondas, entrevistas 

e onde mais se fizer necessário a critério do(a) Diretor(a) Geral. 

 

 

Parágrafo Terceiro – São funções do(a) Diretor(a) editorial e de gestão de pessoal: 

I – representar a comunicação editorial e de divulgação científica do instituto; 

II  – coordenar o fluxo de produção e publicação de artigos da Revista Biologia Marinha e 

do Podcast Bióicos; 

III  – orientar e assessorar a equipe de produção de conteúdo em áudio e texto; 

IV  – orientar e assessorar a equipe de revisão e publicação de artigos e podcasts; 

V  – gerenciar a equipe de colaboradores voluntários fixos e colaboradores eventuais da 

Revista Biologia Marinha; 

VI  – auxiliar o(a) Diretor(a) de Mídias na promoção da Revista Biologia Marinha e Podcast 

Bióicos; 

VII – secretariar de forma geral a entidade e redigir as atas das assembleias; 

VII – representar a instituição em eventos, palestras, encontros, mesas redondas, entrevistas 

e onde mais se fizer necessário a critério do(a) Diretor(a) Geral. 

 

 

Parágrafo Quarto – São funções do(a) Diretor(a) de mídias e patrimônio: 

I – promover e desenvolver a imagem do Instituto; 

II – elaborar e manter informativos em redes sociais, tais como divulgação de conhecimento 

científico, artigos da Revista Biologia Marinha, Podcast, cursos, parceiros e demais 

conteúdos relacionados ao instituto e seus objetivos; 

III – criar logomarcas, layouts, conceitos, diagramação e planejamento de campanhas e 

projetos; 

IV – elaborar ideias criativas, desenvolvimento de todo material visual gráfico e eletrônico; 

V – determinar todas as etapas de elaboração de identidade visual para atividades, anúncios, 

apresentações multimídia e até concepção e criação de eventos do instituto; 

VI – auxiliar o(a) Diretor(a) Editorial e de Gestão Pessoal na criação e desenvolvimento dos 

materiais editoriais; 

VII – criar o layout e fazer o acompanhamento na criação de peças diversas para vestuário 

e objetos (Promocional e Institucional); 

VII – zelar por todos os bens imóveis e móveis do instituto; 

VIII – efetuar, mensalmente, levantamento do patrimônio da entidade; 

IX – secretariar de forma geral a entidade; 
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X – representar a instituição em eventos, palestras, encontros, mesas redondas, entrevistas 

e onde mais se fizer necessário a critério do(a) Diretor(a) Geral. 

 

 

Parágrafo Quinto – São funções do(a) Diretor(a) de inovação e empreendedorismo: 

I - Incentivar e fomentar a criação de novas fontes de receita para o instituto; 

II - Promover e acompanhar o relacionamento do instituto com empresas; 

III - Promover o apoio à criação e ao desenvolvimento de novas empresas de cunho 

ambiental e educacional sob a marca Bióicos; 

IV - Coordenar a elaboração de planos de negócio, estruturação de times, código de cultura, 

organogramas, mapeamento de responsabilidades, mapeamento de processos, planejamento 

estratégico, programas de desenvolvimento pessoal e treinamentos; 

V - Tratar de assuntos relativos a ações de empreendedorismo e incubação de projetos ou 

empresas startups pelo instituto; 

VI – representar a instituição em eventos, palestras, encontros, mesas redondas, entrevistas 

e onde mais se fizer necessário a critério do(a) Diretor(a) Geral. 

 

 

Parágrafo Sexto – São funções do(a) Diretor(a) financeiro(a): 

I – arrecadar e contabilizar as contribuições dos associados, rendas, auxílios e donativos, 

mantendo em dia a escrituração da instituição; 

II – pagar as contas autorizadas pelo(a) Diretor(a) Geral; 

III – apresentar relatórios de receitas e despesas, sempre que forem solicitados; 

IV – apresentar ao Conselho Fiscal a escrituração da instituição, incluindo o planejamento 

orçamentário e os relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre as operações 

patrimoniais realizadas; 

V – conservar, sob sua guarda e responsabilidade, os documentos relativos à tesouraria; 

VI – manter todo o numerário em estabelecimento de crédito. 

 

Parágrafo Sétimo – São funções do(a) Diretor(a) jurídico(a): 

I – Acompanhar todos os procedimentos judiciais e administrativos de interesse do Instituto; 

II – Emitir parecer em assuntos de interesse do Instituto, sobre os quais for solicitado; 

III – Efetuar estudos e assessorar o(a) Diretor(a) Geral nos assuntos de sua alçada; 

IV – Desempenhar outras tarefas delegadas pelo(a) Diretor(a) Geral, respeitada a sua área 

de atuação. 
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Art. 25
o
. O mandato para os cargos da Diretoria Executiva será de 03 (três) anos, podendo 

haver destituição por decisão da Assembleia Geral ou reeleição. 

 

 

 

Conselho Fiscal 

 

Art. 26
o
. O Conselho Fiscal será composto por preferencialmente dois membros de 

idoneidade reconhecida. Entre estes, um presidente eleito pela Assembleia Geral para 

representar este conselho e um suplente para a sua substituição. 

 

Parágrafo Primeiro – Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos na mesma sessão 

ordinária da Assembleia Geral e terão mandato coincidente com os da Diretoria Executiva. 

 

Parágrafo Segundo – Em caso de vacância do Presidente do Conselho Fiscal, o mandato 

será assumido pelo respectivo suplente, até o seu término. 

 

Parágrafo Terceiro – O Conselho Fiscal se reunirá ordinariamente 2 (duas) vezes por ano e, 

extraordinariamente, sempre que necessário. 

 

 

Art. 27
o
. Compete ao Conselho Fiscal: 

I – examinar os livros de escrituração da instituição; 

II – opinar sobre os balanços e relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre as 

operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para os demais órgãos da entidade; 

III – requisitar ao Diretor Financeiro, a qualquer tempo, documentação comprobatória das 

operações econômico-financeiras realizadas pela instituição; 
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IV – acompanhar eventuais serviços externos de contabilidade contratados pela entidade; 

V – auxiliar a Diretoria Executiva na administração da entidade; 

 

 

 

Capítulo IV – DO PROCESSO ELEITORAL 

 

Art. 28
o

. A cada 03 (três) anos, ocorrerá o processo eleitoral para os cargos da Diretoria 

Executiva e do Conselho Fiscal, em sessão da Assembleia Geral Ordinária. 

 

Art. 29
o
. Podem se candidatar aos cargos da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal os 

associados fundadores e efetivos; estes últimos com pelo menos um ano de efetivação. 

 

Art. 30
o

. Nas eleições, o sistema de inscrição e votação será por chapa apresentada até o 

início da Assembleia Geral convocada, exceto por ocasião da constituição dessa associação. 

 

Parágrafo único: Um candidato não poderá se inscrever em mais de uma chapa, bem como 

se candidatar a mais de um cargo. 

 

Parágrafo Segundo – para o cargo de Diretor Geral (Científico e Educacional) é exigido a 

titulação de doutor ou mestre e/ou comprovada experiência científica e educacional, e 

comprovada experiência de execução das atribuições do cargo realizadas dentro do Instituto 

Bióicos. 

 

Art. 31
o
. Na apuração, será considerada chapa vencedora aquela que obtiver a maioria 

simples dos votos. 

 

Parágrafo único – O processo de transição administrativa deverá ser organizado e realizado 

pela Diretoria Executiva em até 30 (trinta) dias após a Assembleia que elegeu a nova 

diretoria. 

 

 

 

Capítulo V – DO PATRIMÔNIO 

 

Art. 32°. O patrimônio do Instituto Bióicos poderá ser composto por bens imóveis, móveis, 

veículos, sociais e instrumentais e provirá de doações, colaborações ou demais formas de 

contribuição de pessoas físicas e/ou jurídicas, de caráter público e/ou privado, nacionais 

e/ou estrangeiras, ou mesmo de atividades realizadas pela própria entidade, que possam vir 

a ser remuneradas. As contribuições para a instituição poderão ser feitas por meio de: 

 

I – patrocínios, financiamentos, doações diretas à administração da entidade, destinados à 

sua manutenção e funcionamento; 

II – patrocínios, financiamentos, doações destinadas à execução de projetos específicos; 

III – prestação de serviços remunerados da entidade como cursos, oficinas, palestras, 

assessorias, consultorias, serviços técnicos especializados, entre outros; 
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IV – venda ou revenda de materiais como informativos, apostilas, pôsteres, produtos do 

Instituto Bióicos, entre outros; 

V – contribuições periódicas dos associados e afiliados; 

VI – eventos ou atividades promovidas pelo Instituto Bióicos ou participação em eventos 

promovidos por outras entidades; 

VII – recebimento de direitos autorais; 

VIII – rendimento de aplicações de seus ativos financeiros e outros, pertinentes ao 

patrimônio sobre a sua administração; 

IX – termos de parceria, convênios e contratos firmados com o Poder Público (conforme 

Lei 9.790/99) para o financiamento de projetos na sua área de atuação. 

 

Parágrafo Primeiro – Os bens patrimoniais do Instituto Bióicos não poderão ser onerados, 

permutados ou alienados, salvo autorização expressa pela Assembleia Geral. 

 

Parágrafo Segundo – O Instituto Bióicos não receberá qualquer tipo de doação ou 

contribuição que possa vir a comprometer sua independência, autonomia e identidade 

orgânica, não vinculando, assim, seu nome a entidades indesejadas, segundo critérios da 

Diretoria Executiva. 

 

Parágrafo Terceiro – O Instituto Bióicos se utilizará dos recursos necessários para alcançar 

seus objetivos, segundo critérios da Diretoria Executiva, podendo ser auxiliada pelo 

Conselho Fiscal.  

 

Parágrafo Quarto – Todas as despesas do Instituto Bióicos deverão estar estritamente 

relacionadas com o seu objetivo social e devem estar de acordo com o Planejamento Anual 

preparado pela Diretoria Executiva e aprovado pela Assembleia Geral. 

 

Art. 33º. A contribuição periódica dos associados e afiliados será definida em Assembleia 

Geral, de acordo com o Planejamento Anual apresentado pela Diretoria Executiva, com base 

nas atividades e projetos a serem implementados durante o período. 

 

Art. 34°. A conta bancária do Instituto Bióicos poderá ser aberta em qualquer agência de 

qualquer banco ou município, estando a assinatura de cheques, cartões e demais formas de 

movimentação financeira da entidade sob responsabilidade do Diretor Geral da instituição. 

 

Parágrafo Único – Em caso de ausência ou impossibilidade de atuação do Diretor Geral, as 

funções deste, referentes à assinatura de cheques e demais movimentações financeiras, 

transfere-se automaticamente para o Diretor Financeiro e, na ausência ou impossibilidade 

deste, para o Diretor Executivo. 

 

Art. 35
o
.  O exercício financeiro do Instituto Bióicos terá início no dia 1º de janeiro e 

terminará no dia 31 de dezembro do ano civil. 

 

Art. 36
o

. Até o dia 30 de novembro de cada ano, a Diretoria Executiva elaborará o 

Planejamento Anual com a proposta orçamentária relativa ao exercício financeiro seguinte, 

acompanhado dos planos de trabalho a serem desenvolvidos. 
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Parágrafo único – Durante o exercício financeiro, poderão ser abertos, por resolução 

conjunta da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, créditos adicionais ou suplementares 

ao atendimento dos programas e das necessidades do Instituto Bióicos, desde que haja 

recursos disponíveis. 

 

Art. 37
o
. No caso de dissolução da instituição, o respectivo patrimônio líquido será 

transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos da Lei 9.790/99, 

preferencialmente que tenha o mesmo objetivo social. 

 

Parágrafo único – É vedada a restituição da contribuição feita pelos associados e afiliados 

em qualquer hipótese. 

 

Art. 38
o
. Na hipótese de a instituição obter e, posteriormente, perder a qualificação 

instituída pela Lei 9.790/99, o acervo patrimonial disponível, adquirido com recursos 

públicos durante o período em que perdurou aquela qualificação, será contabilmente 

apurado e transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos da mesma Lei, 

preferencialmente que tenha o mesmo objetivo social. 

 

Art. 39°. Toda a forma e valor de remuneração de serviços prestados são estipulados pela 

Diretoria Executiva, respeitando sempre os valores praticados no mercado. 

 

Parágrafo Único - Os cargos da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal não são 

remunerados. 

 

 

 

Capítulo VI – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

Art. 40
o
. A prestação de contas da instituição observará as seguintes normas: 

I – os princípios fundamentais de contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade; 

II – a publicação, por qualquer meio escrito eficaz, no encerramento do exercício fiscal, do 

relatório de atividades e das demonstrações financeiras da entidade, incluindo as certidões 

negativas de débitos junto ao INSS e ao FGTS, colocando-os à disposição para o exame de 

qualquer cidadão; 

III – a realização de auditoria, inclusive por auditores externos independentes se for o caso, 

da aplicação dos eventuais recursos objeto de Termo de Parceria (conforme previsto no 

Regimento Interno); 

IV – a prestação de contas de todos os recursos e bens de origem pública recebidos será 

feita, conforme determina o parágrafo único do Art. 70 da Constituição Federal. 

 

 

 

Capítulo VII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 41°. O Instituto Bióicos poderá apoiar e hospedar projetos condizentes com o Art. 2° 

deste Estatuto Social, ou seja, projetos de outras entidades ou indivíduos, que não 

necessariamente dependam de seus associados, mas que venham a se beneficiar de sua 
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estrutura ou demais recursos, utilizando-se do Instituto Bióicos para elaboração, divulgação 

e execução. 

 

Parágrafo Único – O Instituto Bióicos poderá auxiliar e participar nos processos de 

oficialização dos projetos por ela hospedados, bem como de outras entidades em formação, 

visando a expansão mútua da capacidade de atuação por meio da ação conjunta e 

cooperativa. 

 

Art. 42
o
. O Instituto Bióicos será dissolvido por decisão da Assembleia Geral 

Extraordinária, especialmente convocada para esse fim, quando se tornar impossível a 

continuação de suas atividades. 

 

Art. 43
o
. O presente Estatuto Social poderá ser revisado, a qualquer tempo, por decisão da 

maioria absoluta dos associados, ou seja, cinquenta por cento mais 1, em Assembleia Geral 

Extraordinária, especialmente convocada para esse fim, e entrará em vigor na data de seu 

registro em cartório. 

 

Art. 44
o
. Os casos omissos deste Estatuto Social serão resolvidos pela Diretoria Executiva 

e referendados pela Assembleia Geral. 

 

Art. 45
o

. Assinaram a ata de fundação, por ocasião da Assembleia Geral realizada em 01 

de abril de 2020, como associados fundadores: 

 

1. Douglas Fernando Peiró, RG 30.581.290-7 SSP/SP, CPF 282.203.788-40, Biólogo 

Marinho, Solteiro, Brasileiro, Rua João Glorioso da Cruz 195 b, Saco da Ribeira, Ubatuba - 

SP, CEP: 11680-000. 

 

2. Raphaela Aparecida Duarte Silveira, RG 110.958.316-82, CPF MG-16.304.584, 

Mestranda em Ecologia Aplicada, Solteira, Brasileira, Rua Dr. Spártaco Pompeu, 205, 

Damasco, Varginha - MG. 

 

3. Mariana Haueisen Pinheiro, RG 031.269.641-84, CPF 5267782 SSP GO, Graduada em 

Ciências Biológicas Licenciatura PUC Minas, Solteira, Brasileira, Rua Hélium, 65 / 202 - 

Nova Floresta, Belo Horizonte / MG, CEP 31140-280. 

 

4. Rodrigo Ilho, RG 40.144.610-4 SSP/SP, CPF 375.606.178-75, Bacharelado e Licenciatura 

em Ciências Biológicas, Brasileiro, divorciado, servidor público municipal, Rua Engenheiro 

Hermínio de Amorim Júnior, 118 - Yolanda Ópice - Araraquara - SP. 

 

5. Thais Ribeiro Semprebom, RG 034.882.609-50, CPF 7913241-1 PR, Mestre em Ciências 

(USP) – área Biologia, Casada, Brasileira, Rodovia BR-116, 15480, apto 402, torre 3 - 

Fanny, Curitiba/PR, CEP 81690-200. 

 

6. Otávio César Cafundó de Moraes, RG 43.724.896-3 SSP/SP, CPF 222.105.678-74, 

Biólogo, especialista em conservação e empreendedor, Casado, Brasileiro, Av. São Paulo, 

5235, Casa 21. Condomínio Village Davignon. Bairro Além Ponte, Sorocaba - SP. 
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7. - Fábio Schmidt Messi, RG 30.552.236-X, CPF 218.391.478-57, Empresário e consultor, 

União estável, brasileiro, Rua Treze de Maio 860 apto 402 bloco 5 Vila Xavier Araraquara, 

CEP 14810-000 

 

8. Marcos Faria Vianna Santos, RG 27.717.243-3 SSP/SP, CPF 250.571.928-41, brasileiro, 

casado, contador, Rua Curitiba 69 Estufa I, Ubatuba/SP, CEP: 11680-000. 

 

9. Luiz Mendes Taddei dos Reis, brasileiro, divorciado, advogado inscrito na OABSP sob n 

215.048, CPF 245.625.898-33, Rua Liberdade, 699, Centro Ubatuba-SP, CEP: 11680-000. 

 

Art. 47
o
. O presente estatuto entrará em vigor na data de seu registro em cartório. 

 

 

Ubatuba, 01 de abril de 2020. 

 

 

 

____________________ 

Prof. Dr. Douglas Fernando Peiro 
Neste momento Diretor Geral do 

Instituto de Biologia Marinha Bióicos 

Biólogo Marinho  

CRBio: 113441/01-D 

_________________________ 

Estatuto revisado e assinado por: 

  Luiz Mendes Taddei dos Reis 
      Advogado OABSP nº 215.048 


