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CAPITULO I - DAS CARACTERISTICAS E NATUREZA DA ENTIl)AfD'FrADo O~ RIO

Art. 1° A ASSOCIA<;Ao PRO-GESTAO DAS AGUAS DA BACIA HIDROGRAF'ICA
DO RIO PARAlBA DO SUL, doravante denominada simplesmente ASSOCIA<;Ao, entidade
constituida na forma de associa<;ao civil, sem fins lucrativos, com sede e foro em Resende, Estado
do Rio de Janeiro, rege-se por este Estatuto e pelas disposi<;oes legais que the sejam aplicaveis.

§ 2° A sede e foro poderao ser transferidos para outra cidade da area territorial da bacia
hidrografica do rio Paraiba do SuI por decisao da Assembleia Geral.

§ 3° Por decisao do Conselho de Administra<;ao, a ASSOCIA<;Ao podera ter unidades
descentralizadas em cidades integrantes da bacia hidrognifica do rio Paraiba do SuI, com area de
atua<;ao correspondente a, no minimo, a area de drenagem de sub-bacia hidrografica afluente do rio
Paraiba do SuI.

§ 4° E pnnClplO fundamental da ASSOCIA<;Ao a manuten<;ao de estrutura tecnica e
administrativa reduzida, funcionalmente simples e flexivel, com prioridade para 0 planejamento e a
implementa<;ao descentralizados de servi<;os.

Art. 3° A ASSOCIA<;Ao tern por finalidade basica dar apoio tecnico e operacional a gestao
dos recursos hidricos da bacia hidrografica do rio Paraiba do Sul, promovendo 0 planejamento, a

,~xecu<;ao e 0 acompanhamento de a<;oes, programas e projetos determinados, de acordo com 0

Plano de Recursos Hidricos da Bacia, pelo Comite para Integra<;ao da Bacia do Rio Paraiba do Sul-
CEIV AP, criado pelo decreto federal n° 1.842, de 22 de mar<;ode 1996, objetivando:

I - apoiar tecnica, administrativa e operacionalmente os 6rgaos e entidades, publicas ou
privadas, relacionados ao gerenciamento de recursos hidricos na bacia hidrografica do rio Parmba
do Sul, visando a gestao integrada, descentralizada e participativa;

II - incentivar 0 uso racional e multiplo dos recursos hidricos;
III - elaborar estudos e pesquisas e identificar tecnologias que visem contribuir para

melhoria das condi<;oes de saneamento, redu<;ao da polui<;ao, conserva<;ao e recupera<;ao do solo e
da flora, controle da erosao, racionaliza<;ao do consurno de agua e demais a<;oesque visem melhoria
da qualidade de vida da popula<;ao da bacia hidrografica do rio Paraiba do SuI;

IV - desenvolver programas de educa<;ao ambiental e promover, produzir e divulgar
informa<;oes e conhecimentos, tecnicos e cientificos, relacionados a conserva<;ao e a recupera<;ao
dos recursos hidricos, inclusive tendo em vista urn meio ambiente ecologicamente eq~ilibrado e a
promo<;ao do desenvolvimento sustentavel;

V - apoiar tecnicamente os municipios e os usuarios da agua da bacia hidrografica do rio
Paraiba do SuI na prepara<;ao e implementa<;ao de a<;oesprevistas no Plano de Recursos Hidricos da
Bacia, inclusive na preven<;ao de calamidades publicas ocasionadas por eventos hidro16gicos
criticos (enchentes e secas), de origem natural, decorrentes do uso inadequado dos recursos hidricos
ou agravados pelo uso inadequado do solo;
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§ 10 0 exerClCIO das ac;5es e atividades inerentes ao apoio tecnico e operacional da
ASSOCIACAo a outros Comites de Bacia Hidrognifica, legalmente constituidos na area de atuac;ao
a que se refere 0 § 10 do art. 10

, esta sujeito a previa aprovac;ao do CEIV AP.

§ 20 Para a consecuc;ao da finalidade e dos objetivos estabelecidos neste artigo a
ASSOCIACAo podeni celebrar convenios e contratos, inclusive para financiamentos e servic;os.

§ 30 0 CEIV AP podeni, em situac;oes excepcionais e em carater transitorio, determinar a
ASSOCIACAo ac;oes emergenciais nao contempladas no Plano de Recursos Hidricos da Bacia,
observados os objetivos previstos neste artigo e as demais disposic;5es deste Estatuto.

Art. 40 A ASSOCIACAo tern como associados os membros do CEIV AP que solicitem a sua
admissao.

Paragrafo uruco. Perde a qualidade de associado aquele que deixar de ser membro do
CEIV AP, mediante comunicac;ao formal da Diretoria do Comite a ASSOCIACAo.

I - tomar parte nas Assembleias Gerais;
II - votar e ser votado para os cargos eletivos, na forma deste Estatuto;
III - propor ao Conselho de Administrac;ao e a Diretoria qualquer medida tendente ao

cumprimento da finalidade basica e dos objetivos da ASSOCIACAo;
IV - recorrer ao Conselho de Administrac;ao, em ultima instancia, dos atos e resoluc;5es da

Diretoria que contrariem seus direitos;
,.';, V - deliberar, a qualquer tempo, sobre a substituic;ao de seus representantes na Assembleia

ou nos Conselhos de AdJ.llinistrac;aoe Fiscal; e
VI - participar de seminarios, encontros, oficinas de trabalho e outras reunioes organizadas

pela ASSOCIACAo.

Paragrafo Unico. Podera ser suspenso do gozo de seus direitos 0 associado que incorrer em
atos e atitudes incompativeis com os postulados da ASSOCIACAo, na forma do Regimento
Intemo.

I - cumprir as disposic;5es estatutarias, regimentais e regulamentares;
II - acatar as decisoes da AssembIeia Geral, do Conselho de Adrninistrac;ao e da Diretoria;
III - indicar seus representantes junto aos Conselhos de Adrninistrac;ao e Fiscal;
IV - manter atualizadas suas informac;5es basicas; e
V - colaborar nas atividades da ASSOCIACAo, quando solicitados.

Paragrafo unico. Os associados nao respondem, nem mesmo solidaria ou subsidiariamente,
pelos encargos da ASSOCIACAo.
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Art. 8° Os recursos financerros necessanos a consecm;ao dos oh.wtwQS ~ilt.'bf,'~ ~ A
sao oriundos de: RESENDE - ESTADO DO RIO

I - convenios, contratos, emprestimos, financiamentos ou quaisquer outros ajustes firmados
com pessoas juridicas, publicas ou privadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais;

II - subvem;oes sociais que the sejam transferidas pelo Poder Publico;
III - remunera9ao dos pr6prios servi90s, na forma aprovada pelo Conselho de

Administra9ao, observado 0 disposto no § 5°;
IV - rendimentos de aplica90es de seus ativos financeiros e outros pertinentes ao patrimonio

sob sua administra9ao;
. V - doa<;oes, legados ou heran<;as;

VI - outros bens, valores ou direitos que porventura the sejam destinados;
VII - os saldos do exercicio; e
VIII - 0 produto da aliena9ao de seus bens.

§ 1° A ASSOCIAc;Ao nao distribui entre os seus associados, conselheiros, diretor,
coordenadores, empregados' ou doadores, inclusive em razao de desligamento, retirada ou
falecimento, eventuais excedentes financeiros, brutos ou liquidos, dividendos, bonifica90es,
participa<;oes, bens ou parcelas do seu patrimonio liquido.

§ 2° A ASSOCIAc;Ao aplica seus excedentes financeiros integralmente no desenvolvimento
de suas pr6prias atividades, incorporando ao seu patrimonio os eventuais saldos verificados.

§ 3° 0 plano geral de contas discriminara as receitas, despesas e demais elementos de forma
a permitir a avalia<;ao financeira, patrimonial e de resultados da ASSOCIAc;Ao.

§ 4° No primeiro trimestre de cada ano, a proposta or<;amentaria para 0 exercicio
".subseqiiente sera encaminhada pela Diretoria a aprova9ao do Conselho de Administra9ao.

§ 5° A ASSOCIAc;Ao nao podera realizar despesas ou prestar servi<;os, de qualquer
especie, com finalidades estranhas aquelas necessarias ao cumprimento de seus objetivos.

§ 6° A ASSOCIAc;Ao nao podera cobrar remunera9ao pelos pr6prios servi<;os, na forma do
inciso III, quando estes ja estejam cobertos por recursos oriundos na forma dos incisos I ell.

Art. 9° No caso de dissolu9ao da ASSOCIAc;Ao, ou de sua desqualifica9ao para as
atividades a que se referem 0 inciso I do art. 3° e 0 inciso II do art. 36, os bens que integrem 0 seu
patrimonio, bem como os excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, serao
integralmente incorporados ao patrimonio de outra pessoa juridic a de natureza e objetivos iguais ou
assemelhados, da mesma area de atua9ao, ou ao patrimonio da Uniao, da Agencia Nacional de
Aguas - ANA, dos Estados de Sao Paulo, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais ou, ainda, dos
Municipios, na propor<;ao dos bens e recursos por estes alocados.

I - Assembleia Geral;
II - Conselho de Administra9ao;



III - Diretoria; e
IV - Conselho Fiscal.
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Oficial - Mat. 061 0
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Art. 11. A organiza<;ao e 0 funcionamento da ASSOCIA<;Ao sao estabelecidos neste
Estatuto e no Regimento Interno.

Art. 12. A Assembleia Geral e constituida dos associados em pleno gozo de seus direitos
estatutarios e tern por competencia:

1-eleger, dentre os associados, os membros:
a) do Conselho de Administrayao a que se refere 0 inciso IV do art. 14; e

. b) do Conselho Fiscal, vedada a participayao de membros do Conselho de Administra((ao;
II - fixar os valores e a forma da ajuda de custo aos representantes dos membros dos

Conselhos de Administra<;ao e Fiscal, observado 0 disposto no art. 32;
III - referendar a aprova<;ao pelo Conselho de Administra<;ao:
a) dos demonstrativos financeiros e contabeis e da proposta de or<;amento anuais;
b) da altera<;ao deste Estatuto;
c) da proposta de extin<;ao da ASSOCIA<;Ao;
IV - decidir sobre a transferencia, permanente ou transitoria, da sede e foro da

ASSOCIA<;Ao para outra cidade da area territorial da bacia hidrogrMica do rio Paraiba do SuI.

1-ordinariamente:
a) a cada quatro anos, para as elei<;oesa que se refere 0 inciso I;
b) anualmente, ate 0 final do mes de mar<;o, para apreciar 0 referendo a aprova<;ao pelo

Conselho de Administra<;ao dos demonstrativos financeiros e contabeis anuais;
II - extraordinariamente, a qualquer tempo, para:

r,," a) fixar os valores e a forma da ajuda de custo aos representantes dos membros dos
Conselhos;

b) apreciar 0 referendo a aprova<;ao pelo Conselho de Administra<;ao das materias previstas
nas alineas bee do inciso III;

c) decidir sobre a transferencia da sede e foro da ASSOCIA<;Ao; e
d) as elei((oes a que se refere 0 inciso I, se necessarias para complementa<;ao de mandatos.

§ 2° A convoca<;ao da AssembIeia Geral sera feita pelo Presidente do Conselho de
Administra<;ao ou por solicita<;ao subscrita por pelo menos metade mais urn dos associados,
mediante edital, afixado na sede da associa((ao ou publicado na imprensa local da sua sede,
circulares ou outros meios equivalentes, inclusive eletronicos, com antecedencia minima de urn
mes, mencionando dia, hora, local e assuntos da pauta.

§ 3° A AssembIeia Geral instalar-se-a, em primeira convoca<;ao, com a presen<;a de dois
ter<;os dos associados e, em segunda convoca<;ao, com maioria simples, ressalvadas as hipoteses a
que se refere 0 paragrafo seguinte, e deliberara na forma do Regimento Interno da ASSOCIA<;Ao.

§ 4° As materias a que se referem as alineas bee do inciso III e 0 inciso IV deste artigo
exigem aprova<;ao em Assembleia Geral especialmente convocada para esse fun com, no minimo,
dois ter((os dos associados.



§ 5° Para que possam comparecer a Assembleia Geral, os representantes legais ou os
procuradores constituidos pelos associados da ASSOCIA<;Ao deverao encaminhar a
ASSOCIA<;Ao os respectivos instrurnentos de representayao ou de mandato ate 48 horas antes da
reuniao.

Art. 13. Observado 0 disposto no art. 3°, 0 Conselho de Administrayao e 0 6rgao de
deliberayao superior da ASSOCIA<;Ao.

Art. 14. 0 Conselho de Administrayao, composto por pessoas de not6ria capacidade
profissional e reconhecida idoneidade moral, teni a seguinte consttu/~~: I U R\0 L' Q 0 ~IC I0

C cTRO DE PESSOAS JURIDICAS
, I - sete rnernbros natos representantes do Poder Publico, aRfat;j'J~ OTTA DA C~NA

a) urn da Uniao' . LUZIA APARECIDA M .
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b) urn do Estado de Sao Paulo; RESENDE _ ESTADO DO R
c) urn do Estado do Rio de Janeiro;
d) urn do Estado de Minas Gerais;
e) tres dos Municipios integrantes da area de atuayao da ASSOCIA<;Ao a que se refere 0 §

1° do art. 1°, a serern indicados por seus pares, sendo urn de cada Estado;
II - quatro rnernbros natos representantes dos seguintes segmentos de usuarios de recursos

hidricos, a serern indicados por seus pares dentre associados da ASSOCIA<;Ao:
a) urn dos irrigantes;
b) urn das concessionarias e autorizadas de gerayao hidreletrica;
c) urn das industrias; e
d) urn das instituiyoes encarregadas da prestayao de serviyo publico de abastecimento de

agua e de esgotarnento sanitario; -,
III - dois rnernbros natos representantes dos seguintes segmentos de organizayoes civis de

recursos hidricos, a serern indicados por seus pares dentre associados da ASSOCIA<;Ao:
a) urn dos cons6rcios e associayoes interrnunicipais de bacias hidrograficas ou das

,.organizayoes tecnicas e de ensino e pesquisa com interesse na area de recursos hidricos; e
b) urn das organiz~yoes nao-governarnentais com objetivos de defesa de interesses\difusos e

coletivos da sociedade;
IV - dois rnernbros eleitos pe1a Assernbleia Geral, sendo:
a) urn representante dos usuarios de recursos hidricos; e
b) urn representante de organizayoes civis de recursos hidricos;
V - cinco mernbros eleitos pelos rnernbros do Conselho de Administrayao a que se referern

os incisos I, II, III e IV deste artigo, sendo:
a) tres represent antes dos usuarios de recursos hidricos; e
b) dois representantes de organizayoes civis de recursos hidricos;

§ 1° Os rnernbros a que se referern os incisos IV e V deverao, observado 0 caput deste
artigo, ser associados da ASSOCIA<;Ao.

§ 3° Os membros natos e os eleitos informarao a Presidencia do Conselho de Administrayao
os nomes de seus representantes, sendo urn titular e urn suplente.

Art. 15. Os representantes dos membros do Conselho de Administrayao nao podem assurnir
funyao na Diretoria ou ser contratados pela ASSOCIA<;Ao como empregados, consultores ou
prestadores de serviyos de qualquer especie.



Art. 16. Fica desqualificado como representante de membro do Conselho de Administra<;ao,
para os fins a que se refere 0 § 3° do art. 14, aquele que, pessoalmente, faltar, sem justificativa
admitida pelo Regimento Interno e aceita pelos demais membros do Conselho, a duas reunioes,
ordimirias ou extraordimirias, no intervalo de doze meses, curnprindo ao membro representado, no
prazo de trinta dias ap6s ser informado pela Presidencia do Conselho, indicar novo representante,
sob pena de perda do mandato.

Paragrafo Unico. Nao havera perda do mandato do membr~~~t:@)Ft~el§)@prt~~ a €JetO
suplente, indicado na forma do § 3° do art. 14, comparecer as re~EtISTRO OE PESSOAS JURIOICAS

I.uZIA ~ARE;ClDA MQTT~D CUNHA
Art. 17. No caso de vacancia de cargo de membro do -consell~fi8tweJ' ~tP~§, ' . cia

solicitar a indica<;ao ou a elei<;aode novo membro, que, no caso dos I11e.~ffi'$C~eito~g:omp"le ,!ftlf6)fO
mandato do afastado.

Art. 18. 0 Conselho de Administra<;ao elegera a Presidencia dentre seus membros presentes,
exigido quorum minimo de dois ter<;os e maioria de votos dos membros, para urn mandato de quatro
anos.

§ 1° 0 Conselho de Administra<;ao podera, mediante 0 voto de dois ter<;os de seus membros,
substituir a sua Presidencia nos casos de descurnprimento as normas estatutarias ou regimentais, as
determina<;oes contidas em delibera<;oes do CEIV AP ou do Conselho de Administra<;ao ou, ainda,
de prcitica de atos de improbidade.

§ 2° 0 Conselho de Administra<;ao tambem elegera, dentre seus membros e na mesma
oportunidade a que se refere 0 caput deste artigo, outro membro para a fun<;ao de substituto
eventual da Presidencia.

r. ''" I - ordinariamente, a cada quatro meses; e
II - extraordinariap1ente, sempre que convocado por sua Presidencia, por urn ter<;o de seus

membros, pelo Conselho Fiscal ou por dois ter<;os dos associados da ASSOCIA<;AO.

Paragrafo Unico. 0 Diretor da ASSOCIA<;AO participara das reunioes do Conselho com
direito a voz, mas nao a voto.

Art. 20. Compete ao Conselho de Administra<;ao, observadas as a<;oes,programas e projetos
determinados pelo CEIV AP de acordo com 0 Plano de Recursos Hidricos da Bacia:

I - deliberar sobre as linhas gerais das politicas, diretrizes e estrategias da ASSOCIA<;AO,
orientando a Diretoria no curnprimento de suas atribui<;oes;

II - avaliar e aprovar as minutas dos termos de contratos ou convenios relacionados a
finalidade e aos objetivos da ASSOCIA<;AO, inclusive termos de contrato de gestao, e submete-Ias
ao CEIVAP, anteriormente a sua assinatura, quando importem na execu<;ao de atividades atribuidas
ou delegadas pelos poderes publicos federal ou estaduais;

III - determinar ou autorizar a contrata<;ao de auditoria externa;
IV - examinar, aprovar e, quando for 0 caso, remeter ao 6rgao ou entidade supervisor da

execu<;ao de contrato ou convenio, inclusive contrato de gestao, ou a outros 6rgaos ou entidades da
administra<;ao publica, inclusive para fins de fiscaliza<;ao, os seguintes docurnentos:

a) a proposta de or<;amento, 0 programa de investimentos e 0 plano de a<;aopara execu<;ao
das atividades da ASSOCIA<;AO;



b) os re1atorios gerenciais e de atividades, com os respectivos balancetes;
c) os demonstrativos financeiros e contabeis anuais;
d) a avalia9ao de resultados de contratos, convenios ou outros instrumentos de ajuste e as

analises gerenciais cabiveis;
e) 0 regimento intemo, que dispora, no minimo, sobre a estrutura da ASSOCIA<;Ao, sua

forma de gerenciamento, seus cargos e respectivas competencias; e
f) as propostas de altera90es deste Estatuto, 0 regulamento proprio contendo os

procedimentos para aquisi90es, contrata9ao de bens e servi90s e alienas:oes, bem como 0 plano de
cargos, salanos e beneficios dos empregados;

V - acompanhar e avaliar 0 desempenho da ASSOCIA<;,!O, .auxili~fDsv® ff<?i:lselhp~.
Fiscal; _ LP""'I oJ ,SQAS JURiOICAS

VI - escolher 0 Diretor da ASSOCIA<;AO para mandatHOf:tjSimh)oDfngfAVl0~crr~~eCUNHA
reconduzido; LUZIA APARE?lO Mia:\. (;61 8

. VII - escolher e destituir os Coordenadores, por proposi9ao do Dire~~~~~ = ES~AD 0 RIO
VIII - fixar a remunera9ao do Diretor e dos Coordenadores; RE:
IX - fiscalizar a gestao, apurar faltas cometidas e, na forma do Regimento Intemo, advertir,

suspender ou destituir 0 Diretor da ASSOCIA<;Ao, na ocorrencia de situa90es ancilogas aque1as a
que se referem 0 § 2° do art. 18 e 0 inciso VI do art. 24, ou, nas mesmas situa90es e sem prejuizo a
competencia prevista no inciso VII, os Coordenadores;

X - remeter ao Ministerio Publico processo em que se apure a responsabilidade do Diretor
ou dos Coordenadores por crime contra 0 patrimonio publico sob a administra9ao da
ASSOCIA<;Ao;

XI - estabelecer a forma pe1a qual dar-se-ao as solicita90es de adesao e de desligamento da
ASSOCIA<;Ao;

XII - avaliar e aprovar, com a devida exposi9ao de motivos, proposta de altera9ao em
politicas, diretrizes estrategicas, pIanos de atividades e respectivos or9amentos;

XIII - propor a Assembleia Geral os valores e a forma da ajuda de custo aos represent antes
dos membros dos Conselhos a que se referem os arts. 14, incisos III, alinea b, IV, alinea b, V, alinea
b, e 25, observado 0 disposto no art. 32;

XIV - suspender 0 gozo de direitos do associado, nas hipoteses a que se refere 0 paragrafo
".umco do art. 5°;

XV - autorizar, por proposta da Diretoria, a abertura de unidades descentralizadas da
ASSOCIA<;Ao, na hipotese a que se refere 0 § 3° do art. 1°;

XVI - avaliar e aprovar proposta de extin9ao da ASSOCIA<;Ao; e
XVII - resolver sobre os casos omissos neste Estatuto.

§ 1° 0 Conselho de Administra9ao reunir-se-a com a presen9a de metade mais urn de seus
membros, e, ressalvado 0 disposto no paragrafo seguinte, aprovara as materias em delibera9ao por
maioria simples dos presentes, desde que mantida a presen9a minima.

§ 2° As materias a que se referem os incisos IV, IX, XIV e XVI deste artigo eXlgem
aprova9ao por, no minimo, dois tewos dos membros do Conselho de Administra9ao.

§ 4° Na hipotese a que se refere 0 § 1° do art. 3°, as determina90es quanta a a90es,
programas e projetos a que se referem 0 caput deste artigo dar-se-ao somente no ambito dos
respectivos Comites de Bacia Hidrografica.



II - convocar e presidir as Assembleias Gerais;
III - solicitar a indica<;aoou a elei<;aode novos membros, no caso de vacancia; e
IV - solicitar a indica<;ao de novos representantes, titulares ou suplentes, aos membros do

Conselho, nos casos de afastamento ou impedimento.

Paragrafo UnlCO.Ressalvadas as hipoteses a que se refere 0 § 2° do art. 20, podeni a
Presidencia decidir, ad r!ferendum do Conselho, materia que, dado <t;j!{~f ~~~@.1 ~rPl:~ Ie'0
de danos IiASSOCIA<;AO, nao possa aguardar a proxima reuniao REGISTRO DE PESSOAS JURiDICAS

, LUZIAAPARECID/-Mon~ CUNHA
CAPITULO VIII - DA DIRETO~ Oficial _ Mat 06 80

RESENDE - ESTAD DO RIO
Art. 22. A ASSOCIA<;Ao teni uma Diretoria composta por urn Diretor e dois

Coordenadores, cabendo-lhes desenvolver as ayoes necessanas Ii realiza<;ao dos objetivos
institucionais, segundo as diretrizes e pIanos aprovados pelo Conselho de Administra<;ao.

§ 1° A distribuiyao e 0 detalhamento das competencias do Diretor e dos Coordenadores
serao estabelecidos no Regimento Interno da ASSOCIA<;Ao.

§ 2° 0 Diretor e os Coordenadores farao declarayao publica de bens no ate da posse e no
termino do exercicio do cargo:

I - ter ligayao de parentesco, ate 0 terceiro grau, ou ser conJuge ou cunhado, de
representante de qualquer dos membros dos Conselhos de Administrayao e Fiscal; e

II - ter qualquer outro vinculo empregaticio ou pro fissional, direto ou por meio de pessoa
juridica da qual seja socio, acionista ou cotista.

r.'; I - planejar, dirigir e controlar os serviyos e atividades da ASSOCIA<;Ao;
II - encaminhar. para apreciayao do Conselho de Administra<;ao a indicayao dos

Coordenadores;
III - convocar a AssembIeia Geral;
IV - autorizar despesas, promover 0 pagamento de obriga<;oes, assinar acordos, convenios,

contratos e demais instrumentos de ajuste em conjunto com, no minimo, urn dos Coordenadores;
V - representar a ASSOCIA<;Ao, ativa e passivamente, emjuizo ou fora dele;
VI - comunicar ao Conselho de Administra<;ao, para as providencias cabiveis, 0 afastamento

irregular, a vacancia do cargo, 0 pedido de licenya ou afastamento, a infringencia de normas legais
ou regulamentares ou a ocorrencia de ate que possa causar prejuizo, efetivo ou potencial, ao
patrimonio, Ii imagem ou aos interesses da ASSOCIA<;Ao, relativamente aos Coordenadores;

VII - propor ao Conselho de Administrayao a onerayao ou a alienayao de bens do ativo
permanente da ASSOCIA<;Ao;

VIII - constituir procuradores, mandatarios ou prepostos com fins especfficos, em nome da
ASSOCIA<;Ao, conjuntamente com urn dos Coordenadores;

IX - gerir 0 patrimonio da ASSOCIA<;Ao;
X - contratar auditoria externa para acompanhar e avaliar as contas e procedimentos

gerenciais e contabeis da ASSOCIA<;Ao;
XI - contratar e administrar pessoal; e
XII - mandar publicar anualmente no Diario Oficial da Uniao, apos a aprova<;ao do

Conselho de Administrayao, os demonstrativos financeiros e os relativos Ii execu<;ao de eventuais
contratos, convenios e ajustes celebrados com entidades do poder publico, inclusive os objetivos e
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met as pactuados e 0 seu nivel de atendimento, disponibilizando todos estes elementos, na mesma
data, por meios eletronicos de acesso publico.

§ 1° As competencias previstas nos incisos V, IX e seguintes deste artigo poderao, na forma
do Regimento Intemo, ser atribuidas aos Coordenadores.

§ 2° Na oportunidade a que se refere 0 inciso II deste artigo, 0 Consellio de Administrayao
designani 0 Coordenador que funcionani como substituto eventual do Diretor. ... 0 -- '. I 0

. .. r.bR1URlO .DC?1.- . S
§ 3° RelatIvamente ao Drretor, mcumbe aos Coordenadores~~Gfgf-lWt<ne~~~4h~n~bl,~D\CA

comunicayao prevista no inciso VI. RE PARECIOA MOTT~OA UNHA
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CAPiTULO IX - DO CONSELHO FISCA~ESENDE _ ESTAO 0

Art. 25. 0 Consellio Fiscal e 0 6rgao fiscalizador da ASSOCIAc;Ao, composto por tres
membros designados pela Assembleia Gera!.

Panigrafo unico. 0 Regimento Intemo da ASSOCIAc;Ao disponi quanta a Presidencia do
Consellio, mandato, substituiyao e afastamento dos Consellieiros, aplicando-llies 0 disposto no art.
16, bem como quanta ao detalli~mento das competencias.

I - ordinariamente, a cada dois meses; e
II - extraordinariamente, sempre que convocado por sua Presidencia, pelo Consellio de

Administrayao ou por dois ter90s dos associados da ASSOCIAc;Ao.

I - fiscalizar permanentemente a contabilidade da ASSOCIAc;Ao, inclusive examinando os
divros de escriturayao e demais elementos de informayao correlatos, e analisar os balanyos e
relat6rios de desempenho financeiro e contabil e sobre as operayoes patrimoniais realizadas,
emit indo pareceres para 0 Consellio de Administrayao e para a AssembIeia Geral;

II - emitir pareceres previos a deliberayao do Consellio de Administrayao sobre as materias
previstas nos incisos IV, alfneas b, c ef, IX e X do art. 20;

III - requisitar, ao Diretor ou aos Coordenadores, a documentayao comprobat6ria das
operayoes economico-financeiras realizadas pela ASSOCIAc;Ao;

IV - determinar a realizayao de auditoria extema, quando entender necessario, as custas da
ASSOCIAc;Ao; e

V - exercer outras funyoes correlatas que llie sejam atribuidas pelo Consellio de
Administrayao.

Art. 28. A contratayao e a gestao dos membros da Diretoria e dos empregados da
ASSOCIAc;Ao sera feita sob 0 regime da Consolidayao das Leis do Trabalho.

Art. 29. 0 plano de cargos, salarios e beneficios, a que se refere a alineaf do inciso IV do
art. 20, dispora sobre:

I - a seleyao para admissao de empregados;
II - os direitos e deveres dos empregados;
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Art. 30. A ASSOCIA<;Ao podeni contratar serviyos junto a terceiros, pessoas juridicas,
inclusive consultoria e terceirizayao de mao de obra, sempre observado 0 regulamento a que se
refere a alineaf do inciso IV do art. 20.

Art. 31. Os associados da ASSOCIA<;Ao que praticarem, em nome da entidade, atos
contnirios a Lei, a este Estatuto, ao Regimento Intemo ou aos demais regulamentos da entidade,
responderao pessoalmente pelos mesmos.

Art. 32. Os representantes dos membros dos Conselhos de Administrayao e Fiscal nao
receberao remunerayao pelos serviyos que, nesta condiyao, prestarem a ASSOCIA<;Ao, ressalvada
ajuda de custo por reuniao da qual participem, nos valores e na forma fixados pela Assembleia
Geral, devida exclusivamente aqueles que curnulativamente:

1- estejam referidos nos arts. 14, incisos III, alinea b, IV, alinea b, V, alinea b, e 25; e
II - estejam caracterizados junto ao CEIV AP como:
a) associayoes regionais, locais ou setoriais de recursos hidricos; ou
b) organizayoes nao-govemamentais com objetivos de defesa de interesses difusos e

coletivos da sociedade.

Panigrafo Unico. E vedado 0 pagamento de ajuda de custo aqueles que ja recebam parcela
indenizatoria anaIoga em seu orgao ou entidade, publica ou privada, de origem.

Art. 33. 0 exercicio fiscal coincidira com 0 ano civil, com termino no dia 31 de dezembro de
"cada ano.

Art. 34. Na reuniao de deliberayao e aprovayao deste Estatuto sera eleita e empossada a
Diretoria provisoria, composta por urn Diretor e urn Coordenador, que respondera pela gestao da
ASSOCIA<;Ao ate a eleiyao da primeira Diretoria, composta na forma do art. 22, nao se aplicando
ao Diretor da Diretoria provisoria 0 mandato a que se refere 0 inciso VI do art. 20.

Art. 35. A Diretoria provisoria devera realizar, no prazo de ate noventa dias, 0 registro deste
Estatuto em Cartorio de Registro Civil da sede da ASSOCIA<;Ao.

Art. 36. No prazo de ate sessenta dias apos 0 registro deste Estatuto a Diretoria provisoria
encaminhara as seguintes propostas ao Conselho de Administrayao:

I - de Regimento Intemo da ASSOCIA<;Ao; e
II - de diretrizes para a celebrayao de contratos, convenios ou contratos de gestao que

importem na execuyao de atividades atribuidas ou delegadas Pelos poderes publicos federal ou
estaduais, as quais exigirao, no minimo, a explicitayao dos seguintes aspectos no respectivo
instrurnento:

a) a estipulayao das metas e dos resultados a serem atingidos e respectivos prazos de
execuyao ou cronograma;



b) previsao expressa dos criterios objetivos de avaliac;ao de desem"Renho a ~ereJ:IWl~1~
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Aprovado pela Assembleia Geral da Associac;ao Pro-gestao das Aguas da Bacia
Hidrognifica do Rio Paraiba do SuI, realizada aos 13 dias do mes de agosto de 2004, na
cidade de Guaratingueta - SP.
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