
 

ESTATUTO DA REDE DE ONG’S DA AMERICA LATINA  

 

DA DENOMINAÇÃO, NATUREZA E FINS 

 

Art. 1º - A Rede de ONG’s da America Latina, é uma associação da sociedade 

civil, de direito privado, não governamental, de caráter suprapartidária, sem fins 

lucrativos e de duração por tempo indeterminado. 

 

Parágrafo único - A Rede de ONG’s da America Latina é uma associação 

soberana, independente nas suas deliberações, não contrárias às leis vigentes e 

às disposições deste Estatuto. 

 

Art. 2º - Rede de ONG’s da America Latina tem por finalidade:  

 

a) O debate e o intercâmbio de Políticas Públicas exitosas, especialmente visando 

aumentar o esforço em relação às Políticas Públicas de Juventude, em 

questões como: acesso ao mercado de trabalho; à educação de qualidade, à 

cultura e ao lazer; 

b) Lutar contra a evasão de jovens bem qualificados para países desenvolvidos;  

c) Buscar estimular a criação e aprovação de leis que facilitem a entrada do jovem 

no mercado de trabalho nos países em que tiver atuação, focando no primeiro 

emprego;  

d) Defender o direito de organização da sociedade civil; 

e) O fortalecimento de instituições democráticas e da construção de uma efetiva 

cidadania; 

f) Repudiar a perseguição dos governos às atividades das ONGs; 



g) Educar a sociedade civil em assuntos legais; 

h) Promover a integração cultural, produtiva e educacional através da cooperação 

entre centros de estudos, institutos e universidades; 

    i) Realizar atividades Regionais em áreas específicas de interesse público;   

    j) Difundir os benefícios da Integração Regional;  

k) Aprofundar o intercambio e a cooperação entre as ONGs para melhorar a 

qualidade de vida de nossos povos;  

l) Trabalhar com jovens em dificuldades de integração social, através das práticas 

esportivas, no desenvolvimento da Cultura e na Educação, inclusive 

profissional, através de cursos, oficinas e seminários de capacitação;  

m) Fomentar o voluntariado juvenil e o intercambio dos mesmos na Região;  

n) Lutar contra a desumanização do trabalhador, contra a escravidão e a 

discriminação étnica, social e de gênero; 

o) Denunciar casos de escravidão na região perante Organismos Internacionais e 

a Justiça Nacional. 

 

Art. 3º - Em sua atuação lutará - com todos instrumentos legais disponíveis e 

observando os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 

economicidade e eficiência - pela elevação da qualidade de vida dos povos da 

América do Sul, pelo respeito e fortalecimento dos seguintes valores éticos, 

políticos e sociais: 

I - a dignidade da pessoa humana e o efetivo respeito às Leis e seus valores 

fundamentais, definidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos e 

emanados de nossa Legislação; 

II - o desenvolvimento sustentável, abrangendo o seu crescimento econômico, 

com justiça social e preservação do meio ambiente; 

III - o aprimoramento do caráter dos jovens de nossa nação, através de práticas 

sadias e condizentes com o objetivo de desenvolvimento da cidadania; 

IV - a solidariedade, como atitude de entendimento e cooperação, em oposição 

às atitudes de indiferença ou violência; 



V – a promoção da educação e capacitação dos menos favorecidos e o incentivo 

ao empreendedorismo dos jovens. 

 

Parágrafo 1º - No desenvolvimento de suas atividades, a Associação não fará 

qualquer discriminação de raça, cor, sexo ou religião. 

 

Parágrafo 2º - A Associação deverá ter um Regimento Interno, que aprovado 

pela Assembléia Geral, disciplinará o seu funcionamento. 

 

Parágrafo 3º - A fim de cumprir suas finalidades, a Associação poderá organizar-

se em tantas unidades de prestação de serviços, quantas se fizerem 

necessárias, as quais se regerão pelo Regimento Interno, ou em caso de 

vacância do mesmo, conforme deliberações da Assembléia Geral. 

 

DOS MEMBROS 

 

Art. 4º - Serão considerados associados para efeito desse Estatuto, pessoas 

físicas e/ou jurídicas que a esta associação devidamente ingressaram no 

momento de sua fundação ou forem posteriormente aceitos por maioria. 

 

Parágrafo único - Os associados e membros não responderão, nem 

subsidiariamente, por quaisquer obrigações ou responsabilidades assumidas por 

esta entidade. 

 

Art. 5º - São direitos dos membros: 

I - propor diretrizes para os órgãos da entidade; 

II - propor alterações ao presente Estatuto; 

III - votar e ser votado para a composição dos órgãos da Rede; 

IV - tomar parte nas assembléias 

 

Art. 6º - São deveres dos membros: 



I - manter conduta idônea e reputação ilibada, comprometida com a difusão dos 

ideais da democracia; 

II - participar com assiduidade das reuniões convocadas; 

III - conservar o patrimônio da entidade; 

IV - prestar contas de todas as verbas recebidas da entidade; 

V - não utilizar o nome da Rede de ONG’s da America Latina para fins alheios a 

seus objetivos. 

VI – cumprir as disposições estatutárias e regimentais;  

VII – acatar as determinações da Junta Executiva.  

 

 

DOS ÓRGÃOS 

 

Art. 7º - São órgãos da Rede: 

I - Assembléia Geral; 

II - Junta Executiva Regional; 

III - Conselho Consultivo Regional; 

IV - Conselho Fiscal. 

 

Art. 8º - A Assembléia Geral é constituída: 

I - pelos membros da Junta Executiva Regional; 

II - por um representante de cada associação nacional, indicados pela respectiva 

Junta Executiva Nacional; 

 

Art. 9º - Compete à Assembléia Geral: 

I - estabelecer diretrizes e programas gerais para a atuação da Rede; 

II - eleger a Junta Executiva Regional e o Conselho Fiscal; 

III - aprovar ou não a exclusão de membros que praticarem conduta antiética ou 

cometerem infrações aos presentes Estatutos, por 2/3 (dois terços) dos votantes 

presentes, assegurada a ampla defesa e o contraditório, cabendo recurso à 

respectiva assembléia. 



IV – decidir sobre reformas do Estatuto;  

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

patrimoniais;  

VI – Decidir sobre a extinção da entidade, nos termos do artigo 18;  

VII – Aprovar as contas;  

VIII – Aprovar o regimento interno. 

 

Art. 10 - A Assembléia Geral realizar-se-á, ordinariamente, uma vez por ano para:  

I – Apreciar o relatório anual da Junta Executiva;  

II – Discutir e homologar as contas e o balanço aprovado pelo Conselho Fiscal. 

 

Parágrafo 1º -  A Assembléia Geral realizar-se-á, extraordinariamente, quando 

convocada:  

I – pelo presidente da associação;  

II – pela maioria absoluta da Junta Executiva;  

II – pelo Conselho Fiscal;  

III – por requerimento de 1/5 dos associados quites com as obrigações sociais 

ou; 

IV - por 2/3 (dois terços das Juntas Executivas Nacionais). 

 

Parágrafo 2º – A convocação da Assembléia Geral será feita por meio de edital 

eletrônico, por circulares ou outros meios convenientes, com antecedência mínima 

de 30 dias. 

 

Parágrafo 3º – Qualquer Assembléia instalar-se-á em primeira convocação com 

a maioria dos associados e, em segunda convocação, com qualquer número, 

não exigindo a lei quorum especial. 

 

Art. 11 - A Junta Executiva Regional dirigirá e responderá pela Rede a nível 

Regional, sendo constituída por: 

I - um Presidente; 



II – um Vice presidente;   

III – tantos Coordenadores de áreas como áreas sejam constituídas; 

IV - um Diretor de Organização; 

V - um Diretor de Finanças; 

 

Parágrafo 1º – Compete ao Presidente:  

I – Representar a Associação ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;  

II – Cumprir e fazer cumprir este Estatuto e o Regimento Interno;  

III – Convocar e presidir a Assembléia Geral:  

IV – Convocar e presidir as reuniões da Junta Executiva;  

V – Assinar, com o Diretor Financeiro, todos os cheques, ordens de pagamento e 

títulos que representem obrigações financeiras da Associação; 

 

Parágrafo 2º – Compete ao Vice Presidente:  

I – Substituir o Presidente em suas faltas ou impedimentos;  

II – Assumir o mandato, em caso de vacância até o seu término;  

III – prestar, de modo geral, a sua colaboração ao Presidente. 

 

Parágrafo 3º – Compete ao Diretor de Organização:  

I – Secretariar as reuniões da Junta Executiva e Assembléia Geral e redigir as 

atas;  

II – Publicar todas as notícias das atividades da entidade. 

 

Parágrafo 4º – Compete ao Diretor Financeiro:  

I – Arrecadar e contabilizar as contribuições dos associados, rendas, auxílios e 

donativos, mantendo em dia a escrituração;  

II – Apresentar relatórios de receita e despesas, sempre que forem solicitados:  

III – Apresentar o relatório financeiro para ser submetido à Assembléia Geral;  

IV – Apresentar semestralmente o balancete ao Conselho Fiscal;  

V – Conservar, sob sua guarda e responsabilidade, os documentos relativos à 

tesouraria ou delegar à escritório de contabilidade;  



VI – Assinar, com o presidente, todos os cheques, ordens de pagamento e títulos 

que representem obrigações financeiras da Associação; 

 

Parágrafo 5º - Poderão ser instituídos Diretorias de Comunicação, Relações 

Públicas, além de outras a critério da Junta Executiva Regional. 

 

Art. 12 - Caberá à Junta Executiva Regional promover a organização da Rede no 

plano Regional e, especialmente: 

I - Constituir o Conselho Consultivo Regional e aprovar seus membros; 

III - Constituir o Conselho Fiscal; 

 

Art. 13 - O Conselho Consultivo Regional será constituído por pessoas e/ou 

entidades vinculadas aos movimentos democráticos e ao respeito aos Direitos 

Humanos. Seus membros serão designados pela Junta Executiva Regional. 

 

Art. 14 - Poderão ser criadas, a critério da Junta Executiva Regional, Comissões 

Setoriais, constituídas para o estudo de problemas específicos. 

 

Art. 15 - O Conselho Fiscal será constituído por três membros, eleitos em 

assembléia, de reputação e conduta ilibadas, escolhendo entre si quem exercerá 

a função de coordenação. 

 

Parágrafo 1º - Sua competência será a de: 

I- Analisar as contas e aplicações de recursos financeiros da Rede, dando 

parecer sobre as demonstrações financeiras do exercício findo, para 

apresentação; 

II- Fiscalizar o cumprimento das resoluções da Assembléia e denunciar a mesma 

qualquer violação ao presente Estatuto e às leis vigentes; 

III- Examinar o balancete semestral apresentado pelo Diretor Financeiro e/ou 

Escritório de Contabilidade, opinando a respeito;  

IV – Apresentar relatórios de receitas e despesas, sempre que forem solicitados; 



V – Opinar sobre a aquisição e alienação de bens.  

 

Parágrafo 2º - O mandato do Conselho Fiscal será coincidente com o mandato 

da Junta Executiva; 

 

Parágrafo 3º - Em caso da associação obter o título de OSCIP (Organizações da 

Sociedade Civil de Interesse Público), a prestação de contas de todos os 

recursos e bens de origem pública recebidos será feita conforme determina o 

parágrafo único do artigo 70 da Constituição Federal do Brasil;  

I - Nesse caso, prevê-se a realização de auditoria, inclusive por auditores 

externos independentes se for o caso, da aplicação dos eventuais recursos 

objeto do Termo de Parceria, conforme previsto em regulamento. 

 

 

DAS RECEITAS 

 

Art.16 - Os recursos financeiros da Rede serão constituídos de: 

I - Renda produzida por valores e/ou bens adquiridos; 

II - Doações ou subvenções de pessoas físicas e/ou jurídicas; 

III - Resultado de eventos realizados; 

IV - Rendas de serviços prestados pelo Instituto; 

V - Outras rendas eventuais não especificadas. 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 17 – Por deliberação em assembléia, a Rede terá sua sede Regional em 

regime de rotatividade, cabendo ao Brasil a primeira sede.  

Parágrafo único- A primeira sede será na cidade do Rio de Janeiro, no 

endereço da Rua México, 119 sala 801, CEP: 20.031-145, Centro, Rio de Janeiro 

– RJ; República Federativa do Brasil. 

 



Art. 18 - A Rede só poderá ser dissolvido por deliberação de 2/3 (dois terços) da 

Assembléia Geral, convocada para esse fim. 

Parágrafo 1º - No caso de extinção da entidade, o patrimônio da RED MU, 

constituído pelos bens e contribuições que receber, será transferido a uma ou 

mais instituições de fins semelhantes por deliberação da Junta Executiva 

Regional. 

 

Parágrafo 2º - Na hipótese de a pessoa jurídica possuir e eventualmente venha 

a perder a qualificação instituída pela Lei 9.790/99, o respectivo acervo 

patrimonial disponível, adquirido com recursos públicos durante o período em 

que perdurou aquela qualificação, será transferido à outra pessoa jurídica 

qualificada nos termos da mesma lei, preferencialmente que tenha o mesmo 

objeto social. 

 

Art. 19 - Os atos da movimentação financeira serão assinados, conjuntamente, 

pelo Presidente e pelo Diretor de Finanças, sob a supervisão do Conselho Fiscal. 

 

Art. 20 - Os órgãos da Rede, além das atribuições estabelecidas expressamente 

nos presentes estatutos, terão competência normal correspondente às suas 

denominações, complementada e definida pelos usos e necessidades 

ocorrentes. 

 

Art. 21 - As atividades dos membros da associação, bem como as dos 

associados, não serão lucrativas, facultado o recebimento de valores pelos 

serviços prestados, excetuando o caso da Rede obter a qualificação de OSCIP, 

onde então passará a remunerar seus dirigentes que efetivamente atuam na 

Gestão Executiva e aqueles que lhe prestam serviços específicos, respeitados, 

em ambos os casos, os valores praticados pelo mercado na região onde exerce 

suas atividades. 

 



Art. 22 - O mandato dos membros da Junta Executiva Regional, Conselho 

Consultivo e Conselho Fiscal será de 03 (três) anos a contar da data das 

respectivas posses e poderão ser renovados por apenas um mandato 

consecutivo no mesmo cargo, sem assegurada participação limitada em 

mandatos não consecutivos. 

 

Art. 23 - Para tarefa inicial de organização da RED MU, poderão ser constituídas 

Juntas Executivas e Conselhos Provisórios Nacionais e/ou Estaduais, com 

mandato de 01 (um) ano a contar da data da respectiva posse. 

 

Parágrafo único - Extraordinariamente, a composição da primeira Junta 

Executiva, do Conselho Consultivo e do Conselho Fiscal serão determinados em 

conformidade com o disposto na ata de fundação desta entidade. 

 

Art. 26 - Esses Estatutos só poderão ser modificados por deliberação de 2/3 

(dois terços) da Assembléia Geral convocada para esse fim, devendo as 

propostas serem encaminhadas à Junta Executiva Regional com antecedência 

de 90 (noventa) dias. 

 

Art. 27 - Os casos omissos os duvidosos no presente Estatuto e seus 

desdobramentos serão resolvidos pela Junta Executiva Regional, com recurso à 

Assembléia Geral. 

 


