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ESTATUTO  
 

CAPÍTULO PRIMEIRO  

Da Denominação 

 

Art. 1º - O Instituto Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação CO2 Zero, doravante denominado               
“INCT CO2 Zero”, atende ao Marco Legal ICTs - Institutos de Ciência, Tecnologia e Inovação - Lei                 
13.243 de 11 de janeiro de 2016, qualificada como Associação Civil de Direito Privado, sem fins                
lucrativos e Certificada pelo Ministério da Justiça processo sob nº 08071.012094/2014-41como           
“OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse Público” – conforme publicado no Diário              
Oficial da União - seção 1 pág 38 em 19 de maio de 2014 em conformidade com a Lei nº 9.790, de                     
23 de março de 1999. Foi constituída por Assembleia Geral realizada em 10 de Outubro de 2012 e                  
registrado no Cartório de 2º Ofício de Pessoas Jurídicas sob nº 000080549, tendo inscrição no CNPJ                
sob nº 17.245.548/0001-02, registrado no CONAMA – Conselho Nacional de Meio Ambiente como             
entidade ambientalista da área da pesquisa, ciência e educação ambiental, conforme portaria nº 120              
publicada em Diário Oficial da União de 25 de abril de 2016 e será regida por este Estatuto e pelas                    
normas legais e constitucionais vigentes no Brasil. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO  

Da Sede, Foro e Duração 

 

Art. 2º - O INCT CO2 Zero tem sede no SHS - Setor Hoteleiro Sul, Quadra 06, Complexo Empresarial                   
Brasil 21 , Bl A, Sala 501 - Asa Sul - Brasília - DF - Telefone: (61) 2107-9404 - CEP: 70316-000 e foro                       
em Brasília - DF. 

§ 1º - O INCT CO2 Zero poderá constituir Agências Regionais, Sucursais, Correspondentes e/ou              
Coordenações Representativas em outras cidades ou Unidades da Federação, bem como instalar            
escritórios de representação no exterior, objetivando atender às finalidades desta Associação. 

I. Fica instituída a Sucursal no Estado do Rio de Janeiro: 
 

✔ Av General Marciano Magalhães, 907-C – Morin – Petrópolis – RJ Rio de             
Janeiro - CEP 25630-025; 
 

 

3º - O prazo de duração do INCT CO2 Zero é indeterminado. 
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CAPÍTULO TERCEIRO 

Das Finalidades, Compromissos e Princípios 

 

Art. 4º - O INCT CO2 Zero, tem como finalidades e compromissos: 

“Promover atividades científicas, tecnológicas e de inovação como estratégicas para o           
desenvolvimento econômico, social e ambiental por meio dos ODS – Objetivos de Desenvolvimento             
Sustentável, apoiar e desenvolver ações por meio de pesquisas de caráter científicas na Gestão de               
GEE – Gases de Efeito Estufa, atuando sobretudo na conscientização social em relação a sua               
pegada de carbono (Foot Print), objetivando a manutenção da qualidade de vida dos seres viventes              
na ¹Biosfera para o bem estar das gerações presentes e futuras, e da continuidade de todas as                 
formas de vida do planeta Terra”. 

¹Biosfera: (conjunto de todas as partes da Terra onde a vida é possível de modo permanente, e                 
que abrange a atmosfera (troposfera), a crosta terrestre (litosfera), a água (hidrosfera)).  

“Temos como compromisso desenvolver pesquisa científica básica ou aplicada, desenvolvimento           
experimental em ciências sociais e humanas na fronteira do conhecimento que visem a busca de               
soluções e fomento para cadeias produtivas de valor, por meio de desenvolvimento de produtos,              
serviços ou processos inovadores e buscar continuamente a valorização humana, o respeito a sua              
dignidade e integridade, a assistência social e o desenvolvimento econômico sustentável, com a             
finalidade de dotar o país de um Centro de Referência em Tecnologias Verdes Inteligentes              
(Intelligent Green Technologies Reference Center)”. 

 
§ 1º - Para a consecução de sua Missão Institucional, o INCT CO2 Zero poderá sugerir, promover,                 
colaborar, cooperar, fomentar, coordenar ou executar ações, programas, consultorias, projetos,          
pesquisas e inovações visando: 

I. Promover a pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico ou o             
desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos; 

II. A preservação, defesa e conservação do meio ambiente em promoção do           
desenvolvimento sustentável; 

III. A promoção da Ética, da Paz, da Cidadania, dos Direitos Humanos, da Democracia e              
de outros valores universais; 

IV. Promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza; 
V. Promoção da assistência social; 
VI. Desenvolvimento do ICT como “centro de referência” (incubadora) que atuará como           

integrador entre empresas e outros centros de pesquisa, visando o fortalecimento e            
melhoria da competitividade em toda a cadeia cuja tecnologia pesquisada está inserida            
no desenvolvimento regional sustentável; 

VII. Promover a estratégica para formação de novas redes de cooperação científica           
interinstitucional de caráter nacional e internacional; 
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VIII. Promover a redução das desigualdades regionais por meio de ações que fortaleçam as             
comunidades vulneráveis e tradicionais dentro de arranjos produtivos de cadeia de           
valores; 

IX. Gestão de incubadora de empresas que atuará na organização ou estrutura que objetiva             
estimular ou prestar apoio logístico, gerencial e tecnológico ao empreendedorismo          
inovador e intensivo em conhecimento, com o objetivo de facilitar a criação e o              
desenvolvimento de empresas que tenham como diferencial a realização de atividades           
voltadas à inovação; 

X. Promover a pesquisa de vanguarda e elevada qualidade, de padrão competitivo nacional            
e internacional na área de conhecimento e funcionar como uma referência de excelência             
na área de atuação, de modo a contribuir efetivamente para o desenvolvimento nacional; 

XI. Desenvolver pesquisas inovadoras, a fim de testar, avaliar e certificar produtos, serviços e             
processos, equipamentos por meio da participação de empresas governamentais e          
privadas e instituições de pesquisa;  

XII. Assessorar tecnicamente ou incubar instituições ou pessoas que atuem ou tem pesquisas            
nas suas áreas de competência tecnológica, social ou ambiental e emitir parecer técnico; 

XIII. Fomentar, apoiar e incentivar as iniciativas voltadas ao desenvolvimento de pesquisas           
aplicadas nas áreas que o INCT CO2 Zero estiver pesquisando, desenvolvendo e            
inovando; 

XIV. Promover o intercâmbio com entidades científicas, de pesquisa e de desenvolvimento           
social, nacional e internacional; 

XV. Pesquisar, desenvolver e divulgar projeto pedagógico próprio, com prioridade à formação           
integral, à educação personalizada de qualidade e gratuita, a prestação destes serviços            
realizada mediante financiamento com os próprios recursos do INCT CO2 Zero; 

XVI. Conceder bolsas de estudos, integrais e desenvolver atividades assistenciais ou          
educativas em benefício da coletividade em comunidades vulneráveis realizada mediante          
financiamento com os próprios recursos do INCT CO2 Zero; 

XVII. Promoção da implantação da Agenda 2030 / Objetivos de Desenvolvimento Sustentável –            
ODS, atuando na valorização dos direitos dos povos indígenas, das comunidades           
tradicionais e em todas as camadas da sociedade brasileira por meio da implementação             
de programas e ações com foco no alcance das metas dos ODS;    

XVIII. Promoção gratuita da assistência social junto às comunidades em situação de           
vulnerabilidade ou risco social e pessoal, por meio do desenvolvimento de serviços,            
programas, projetos, benefícios socioassistenciais e ações de interesse público de cunho           
social com foco no alcance das metas dos ODS – Objetivos de Desenvolvimento             
Sustentável;  

XIX. Promoção gratuita da educação por meio do desenvolvimento de ações e projetos de             
interesse público com foco no alcance das metas dos ODS – Objetivos de             
Desenvolvimento Sustentável realizada mediante financiamento com os próprios recursos         
do INCT CO2 Zero;  

XX. Promoção e incentivo da solidariedade e do voluntariado;  
XXI. Promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico; 
XXII. Promoção de pesquisa e inovação, voltados à melhor compreensão da dinâmica           

ambiental do carbono no planeta, cuja finalidade seja as atividades de sustentabilidade e             
preservação do meio ambiente; 

XXIII. A preservação, a conservação, a recuperação, a proteção e elaborar programas e            
projetos executivos sobre os recursos hídricos; 
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XXIV. Desenvolver iniciativas de programas na abordagem REDD+ (redução de emissões          
provenientes do desmatamento e degradação florestal, conservação e aumento dos          
estoques de carbono florestal, manejo sustentável de florestas) nos diversos biomas           
brasileiros, desenvolver pesquisas, projetos de monitoramento, conservação florestal,        
fomento e repartição de benefícios para abordagem de REDD+ como pagamentos por            
Serviços Ambientais - PSA; 

XXV. Desenvolver projetos nas comunidades tradicionais (indígenas, quilombolas, ribeirinhos,        
assentamentos da reforma agrária e demais comunidades vulneráveis), fortalecendo         
cadeias produtivas e captando recursos de fundos nacionais e internacionais para o            
cumprimento desta finalidade; 

XXVI. Desenvolver projetos agroflorestais em todo território nacional; 
XXVII. Propor e auxiliar a criação de UC's (Unidades de Conservação), áreas de preservação             

permanente (APP) e demais áreas protegidas;  
XXVIII. Colaborar com o processo de regularização fundiária e licenciamento ambiental, assim           

como com a implementação do CAR – Cadastro Ambiental Rural, ampliação e manejo             
das áreas naturais protegidas, desenvolver pesquisas e diagnósticos socioambientais         
(meios Físico, Biótico, Antrópico, Uso Público, Zoneamento); 

XXIX. Desenvolver pesquisas para sustentabilidade financeira de áreas naturais, controle e          
prevenção dos incêndios florestais, recuperação de áreas degradadas e planos de           
compensação ambiental por meio de parceria público privada - PPP; 

XXX. Planejamento, coordenação e execução de pesquisas, projetos e programas relacionados          
à compreensão e mitigação dos efeitos deletérios do carbono ao meio ambiente, assim             
como, planos de adaptação aos efeitos das mudanças climáticas; 

XXXI. Promoção da cultura ambiental, através da capacitação e da educação ambiental,           
desenvolvendo projetos e programas nas áreas esportivas, educacional e cultural,          
visando uma maior aproximação do ser humano com a educação ecológica e a do meio               
ambiente realizada mediante financiamento com os próprios recursos do INCT CO2 Zero; 

XXXII. Desenvolver planos de ações para quantificar, reduzir e compensar impactos ambientais           
 gerados  pelas   mais   diversas   atividades industriais, comerciais, domésticas e         
governamentais;  

XXXIII. Assessoramento de  instituições públicas e  privadas   na   proposição, planejamento,     
coordenação, execução de ações, implementação de políticas ambientais, diagnósticos,         
prognósticos, auditorias e consultorias na área ambiental, com foco nos temas de            
inventário de emissões GEE, gestão de recursos hídricos, conservação da natureza,           
gestão de resíduos sólidos, avaliação do ciclo de vida de produtos e serviços, avaliação              
de impacto ambiental e gestão ambiental; 

XXXIV. Fomento à parceria entre os diferentes segmentos sociais e/ou entidades públicas e            
privadas, nacionais e internacionais, que tenham interesse nas finalidades e objetivos do            
INCT CO2 Zero; 

XXXV. Proposição da defesa de bens e direitos sociais, coletivos e difusos relativos ao meio              
ambiente, ao patrimônio cultural, aos direitos humanos e dos povos; 

XXXVI. Promover o intercâmbio com outras organizações, academias e entidades nacionais e           
internacionais para a defesa do patrimônio ambiental, cultural e dos povos, e para a              
realização de pesquisas em diversas áreas do saber, relativa às suas atividades; 

XXXVII. Divulgar por quaisquer meios as informações e conhecimentos produzidos por si ou por             
terceiros e correlatos ao tema ambiental e do desenvolvimento sustentável; 

XXXVIII. Estimular o aperfeiçoamento e o cumprimento de legislação que instrumentalize a           
consecução dos presentes objetivos; 

XXXIX. Estimular e realizar pesquisas de caráter preventivo e participativo para combater a            
degradação ambiental e social, em todas as suas manifestações, inclusive estudos de            
impacto ambiental decorrentes das atividades antrópicas; 
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XL. Desenvolver gestão de sustentabilidade de eventos elaborando programas de         
gerenciamento de resíduos sólidos, gestão de carbono (GEE-Gases de Efeito Estufa),           
Educação Ambiental e gestão de energia renovável; 

XLI. Implantação dos ODS - Objetivos de Desenvolvimento de Sustentáveis para iniciativa           
pública e privada, por meio de programas, sistemas, aplicativos, jogos interativos,           
treinamentos e gestão de governança dos ODS, colaborando com as instituições na            
implantação dos mesmos em todo território nacional; 

XLII. Desenvolver programas de extensão rural por meio de processo cooperativo, baseado em           
princípios educacionais, que tem por finalidade levar, diretamente, as crianças, jovens e            
adultos do meio rural inseridas no Plano ABC – Agricultura de Baixo Carbono,            
agrofloresta e economia doméstica, visando modificar hábitos e atitudes por meio de            
conscientização, nos aspectos técnico, ambiental, econômico e social;  

XLIII. Desenvolver programas de extensão florestal, por meio de fomento florestal, produção de            
viveiros de mudas, plantio certificado, recuperação e enriquecimento do solo e da            
vegetação nativa oferecendo orientação técnica para plantio e monitoramento de matas           
ciliares, vegetação nativa de topo de morro, recuperação de áreas degradadas,           
recuperação e proteção de nascentes e reflorestamentos de produção;  

XLIV. Desenvolver a proposição de PPP – Parcerias Públicas e Privadas, visando o apoio ao              
desenvolvimento sustentável, à responsabilidade social e a preservação do meio          
ambiente, por meio de modelos flexíveis, ágeis e certificáveis de gestão ambiental; 

XLV. Desenvolver conteúdo nas diversas áreas de conhecimento da gestão ambiental, gestão           
do carbono, ACV – Avaliação do Ciclo de Vida, MDL – Mecanismo de Desenvolvimento              
Limpo, MDS – Mecanismo de Desenvolvimento Sustentável, REDD+, ODS, eficiência          
energética e energias renováveis, transição para economia de baixo carbono, orientação           
para formação de cadeias e arranjos produtivos local, além de temas que venham a ser               
criados de forma inovadora e de alta tecnologia;  

XLVI. Promover a recuperação de áreas degradadas e o manejo florestal sustentável, colaborar            
com a criação de Políticas Públicas para fortalecer a legislação ambiental, o convívio             
social e cidadania;  

XLVII. Desenvolver pesquisas, programas e projetos de MDL – Mecanismo de Desenvolvimento           
Limpo, MDS - Mecanismo de Desenvolvimento Sustentável, REDD+ ou outro mecanismo           
de flexibilização que o IPCC venha adotar para a certificação de créditos de carbono;  

XLVIII. Propor a criação de infra-estrutura sustentável em parques e áreas de preservação            
permanente, como trilhas suspensas, ciclovias, novas tecnologias, pontos de         
eco-reciclagem, mostras de ODS e atividades de educação ambiental; 

XLIX. Criar programas e serviços de gestão de carbono por segmento empresarial e            
desenvolver planos de adaptação e mitigação com vistas à consecução de benefícios            
sociais, gerando indicadores de sustentabilidade para o alcance de metas no campo            
Social, Ambiental e Econômico;  

L. Participar de fóruns, congressos, feiras e debates nacionais e internacionais sobre o tema             
de adaptação e mitigação às mudanças climáticas e aos ODS – Objetivos de             
Desenvolvimento Sustentável; 

LI. Desenvolver aplicativos tecnológicos e inovadores para a gestão de carbono nos diversos            
modelos de negócios do Instituto e a outros que venham a ser criados dando ênfase ao                
Triple Botton Line; 

 
 
 

LII. Desenvolver projetos básicos e executivos de usinas fotovoltaico, eólico, biodigestores,          
fitorremediação e a gestão de carbono (MDL/MDS/REDD+ e outros) de soluções de            
tecnologia verdes; 
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LIII. Desenvolver programas e ações de combate à pobreza e de geração de trabalho e renda               
voltadas para fomento, educação e capacitação de trabalhadores rurais, capacitação de           
agentes de assistência técnica e extensão rural realizada mediante financiamento com os            
próprios recursos do INCT CO2 Zero; 

LIV. Prestar o apoio técnico-operativo à gestão de recurso hídricos mediante o aporte de             
conhecimento técnico/administrativo necessário ao planejamento, à execução e ao         
acompanhamento de ações, programas, projetos, pesquisas e quaisquer outro         
procedimentos aprovados, deliberados e determinados, pelos comitês para os quais atua           
como Entidade Delegatária ou Equiparada à Agência de Águas ou Agência de Bacia, em              
observância as cláusulas e condições do contrato de Gestão ou Instrumentos           
equivalentes; 

LV. Promover estudos e projetos sobre recuperação e conservação ambiental, gestão          
integrada de territórios e geração e gestão de ativos territoriais; 

LVI. Atua como agente de apoio e/ou de operacionalizações, programas e projetos de            
modernização administrativa e valores culturais, socioambientais e econômicos; 

LVII. Receber, gerir e aplicar recursos públicos e privados, destinados a implementação de            
estudos, projetos, pesquisas em defesa, preservação e conservação do meio ambiente e            
programação do desenvolvimento sustentável; 

LVIII. Receber, gerir, aplicar e executar medidas previstas em programas socioeconômicos e           
socioambientais, incluindo a programação de assistência social aos impactados e vítimas           
de desastres ambientais;  

LIX. Prestar serviços próprios à terceiro, pelos quais será remunerada, tais como, ministrar            
cursos e capacitações, seminários, oficinas, elaboração de materiais didático, elaboração          
de projetos, programas e planos, entre outros, após aprovação do conselho de            
Administração; 

LX. Promover articulação entre diferentes setores da sociedade no sentido de atender aos            
incisos acima.  
 

CAPÍTULO QUARTO 

Da Fonte de Receita e Patrimônio 

Art. 5º - Como Fonte de Receita, o INCT CO2 Zero receberá doações, contribuições, heranças, legados                
e qualquer outra modalidade de incentivo financeiro de pessoas físicas e/ou jurídicas, de direito público               
ou privado, nacional e internacional, bem como auxílios, fomento e subvenções governamentais, como             
fonte de receita com vista à consecução de seus objetivos e finalidades a que se destina e que atuem                   
em consonância com os princípios éticos, morais e democráticos, com aplicação integral na consecução              
do respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo                 
de reserva, respeitando sempre os princípios contidos na Lei 9.790/99 e demais legislações vigentes no               
país, podendo ainda: 

I. O INCT CO2 Zero poderá firmar acordos com o poder público por meio de Termo de                
Fomento - TF, Termo de Colaboração - TC, Acordo de Cooperação Técnica – ACT e               
Parceria Público Privada - PPP, facultada a inexigibilidade de chamamento público e            
licitação por Notória Especialização e Natureza Singular, conforme Marco Legal dos           
ICTs – Institutos de Ciência e Tecnologia - “Lei 13.243 de 11 de janeiro de 2016”, assim                 
como, o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil – Lei 13019/2014; 
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II. Celebrar ACT - Acordo de Cooperação Técnica com o setor privado, convênios,            
apresentar projetos para destinação e recepção de emendas parlamentares; receber          
incentivos fiscais, subvenções e ajudas de custo, consórcios e patrocínios com outras            
instituições e empresas; 

III. Produzir, difundir e comercializar produtos próprios ou de terceiros, desenvolver          
programas culturais, artísticos, científicos, pesquisas e inovação, conferências, mostras,         
exposições, fóruns, oficinas, eventos, cartilhas, imagens, músicas, treinamento nas         
questões ambientais e de sustentabilidade, envolvendo a prestação direta ou          
terceirizada de serviços a outras organizações sem fins lucrativos e a órgãos do setor              
público ou privado, nacional e internacional;  

IV. Realizar orientações técnicas nos campos de gestão ambiental, reciclagem, crédito de           
carbono, compensação da pegada ecológica, preservação do meio ambiente e          
avaliação do ciclo de vida;  

V. Promover, participar e apoiar eventos cujas ações e objetivos se assemelham ou            
complementam a missão e as finalidades do Instituto;  

VI. Desenvolver pesquisas e inovação de impacto ambiental, auditoria e laudos periciais e            
projetos de crédito de carbono; 

VII. Desenvolver projetos de MDS - Mecanismo de Desenvolvimento Sustentável; 
VIII. Promover, participar e apoiar projetos REDD+; 
IX. Promover, participar e apoiar projetos de reflorestamento e recuperação de áreas           

degradadas, Auditoria, Laudos Periciais e realizar projetos de crédito de carbono; 
X. Desenvolver consultoria e projetos técnicos de Inventários de Emissão elaborados de           

GEE - Gases de Efeito Estufa através de padrões metodológicos como: GHG Protocol             
Corporate Standard - IPCC Guidelines for GHG Inventories e Global Reporting Initiative            
(GRI); 

XI. Desenvolver inventário de Avaliação do Ciclo de Vida – ACV de produtos, serviços e              
eventos; 

XII. Realizar consultoria técnica e jurídica para questões ambientais e de          
sustentabilidade; 

XIII. Produzir e publicar livros, revistas, filmes, reportagens, vídeos, entrevistas, artigos,          
matérias, publicidade, propaganda, DVD'S, criar desenhos e games interativos e          
afins para divulgação e promoção das atividades do INCT CO2 Zero, compensação de             
carbono, pegada ecológica e preservação do meio ambiente, através de quaisquer tipos            
de mídias ou veículos de comunicação; 

XIV. Criar produtos e serviços para a consecução dos objetivos institucionais, que gerem            
receitas oriundas de direitos autorais; 

XV. Realizar Monitoração e manutenção de projetos ambientais; 
XVI. Desenvolver certificação em gestão ambiental e sustentabilidade, atribuindo-lhes selos         

de certificação de conformidade normativa; 
XVII. Representar e certificar normas e outros marcos regulatórios nacionais e internacionais,           

através de órgãos acreditadores, atuando como órgão certificador em empresas do           
setor público ou privado; 

XVIII. Desenvolver projetos e programas de monitoração ambiental por meio de tecnologias de            
geoprocessamento e georreferenciamento; 

XIX. Distribuir e vender produtos e materiais de produção própria ou de terceiros; 
XX. Promover ação civil pública e outras iniciativas judiciais com a finalidade de defender             

bens e direitos sociais, coletivos ou difusos, especialmente os relativos ao meio            
ambiente e patrimônio cultural; 

XXI. Prestar serviços jurídicos para orientar e defender o meio ambiente e os direitos dos              
povos, comunidades e organizações da sociedade; 
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XXII. Assessorar e prestar serviços de consultoria em planejamento, avaliação e          
execução de projetos a organizações públicas e privadas; 

XXIII. Promover pesquisas antropológicas, geográficas, biológicos, ecológicos, sociológicos e        
dos demais campos do saber humano correlatos com suas diversas atividades; 

XXIV. Promover, organizar, produzir, divulgar e participar de eventos e campanhas nacionais e            
internacionais de apoio e defesa do patrimônio ambiental e cultural e dos direitos dos              
povos; 

XXV. Executar serviços de assistência técnica e extensão rural, voltados, sobretudo, à           
promoção do desenvolvimento social e econômico ambientalmente sustentável; 

XXVI. Executar pesquisas, projetos, programas, eventos, metodologias com uso de         
tecnologias e inovação para implantação e manutenção de Programa de Recuperação           
de Área Degradadas; 

XXVII. Executar projetos, programas, pesquisas, eventos, metodologias com uso de         
tecnologias e inovação para implantação e manutenção de PGRS – Programa de            
Gerenciamento de Resíduos Sólidos; 

XXVIII. Executar projetos, programas, pesquisas, eventos, metodologias com uso de         
tecnologias e inovação para implantação e manutenção de Programa de Eficiência           
Energética; 

XXIX. Desenvolver consultoria, eventos, auditoria interna, treinar Auditor Líder e outras          
atividades relacionadas as ISO´s (International Organization for Standardization -         
ISO é uma entidade de padronização e normatização); 

XXX. Promover pesquisas, palestras, congressos, consultoria, auditoria de segunda        
parte e implantação da Responsabilidade Sócio Ambiental, assim como, as ISO´s           
correspondente ao tema; 

XXXI. Executar projetos, programas, pesquisas, eventos, metodologias com uso de         
tecnologias e inovação voltados para a sociedade brasileira no que se refere à             
participação na gestão de recursos hídricos e à adoção de práticas de uso racional e               
conservação da água; 

XXXII. Apoiar as iniciativas voltadas para a instalação e o funcionamento de comitês de bacia e               
agências de água, participando ativamente de seus comitês e fóruns, no intuito de             
apresentar proposições de criação de políticas públicas; 

XXXIII. Promover e apoiar a realização de pesquisas, investigações e atividades          
científicas que tenham por objetivo a produção e difusão de conhecimento que seja             
relevante para alcançar os objetivos previstos neste artigo; 

XXXIV. Promover programas, projetos, sistemas, aplicativos, filmes, documentários, planos,        
gestão ambiental, gestão de carbono e gestão de sustentabilidade de eventos com            
patrocínio de empresas privadas de lucro real que terão o benefício fiscal com o              
abatimento no imposto de renda em conformidade com o disposto no art. 13, § 2º, inciso                
III - "a", "b" e "c", da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e no art. 28, § 1º, letra                       
"b.3" e § 3º, "a", "b" e "c", da IN SRF nº 11, de 21 de fevereiro de 1996; 

XXXV. Operar por meio de Parceria Público Privado - PPP, plantas de usinas de energia              
renovável, Biogás (Biodigestores), gestão de resíduos sólidos e Fitorremediação com          
equipe especializada na implantação de tecnologias de baixo carbono e gerar projetos            
de créditos de carbono.  
  

 

 

 

 
 

SHS - Setor de Hoteis Sul - Quadra 06, Complexo Brasil 21, Bl A, Sala 501 
Asa Sul - CEP:70316-000 - Brasília DF - www.inct.org.br - contato@co2zero.eco.br 

 

http://www.inct.org.br/


 
 

10 
 

 

 

§ 1º - Para cumprir suas finalidades e objetivos na captação de recursos como fonte de receita                 
para o seu desenvolvimento, o INCT CO2 Zero atuará por meio de execução direta e indireta de                 
projetos, consultorias, pesquisa e inovação, auditoria, certificações, workshops, conferências,         
fóruns nacionais e internacionais, palestras, bazares, feiras, mostras, exposições, planos de ações            
correlatas, bem como celebrar convênios, contratos, acordos e termos de parceria com            
empresas privadas e de economia mista, bem como com órgãos públicos no âmbito Federal,              
Estadual e Municipal, organizações, fundações, entidades de classe, outras associações e           
instituições financeiras públicas ou privadas, podendo ainda desenvolver prestação de serviços           
intermediários de apoio a outras organizações com e sem fins econômicos, desde que o pacto não                
implique sua subordinação ou vinculação a compromissos e interesses conflitantes com os            
objetivos do INCT CO2 Zero, nem arrisque sua independência, conforme o parágrafo único do art.               
3º da Lei 9.790/99. 

§ 2º - Na realização de suas tarefas, o INCT CO2 Zero procurará a convergência de trabalhos                 
com entidades afins, evitando-se a duplicação de esforços. 

§ 3º - O INCT CO2 Zero não poderá receber qualquer tipo de doação ou subvenção que possa                  
comprometer sua independência e autonomia perante os eventuais doadores ou subventores. 

§ 4º - Todo material permanente, acervo técnico, bibliográfico, equipamentos adquiridos ou            
recebidos pela Associação em convênios, projetos ou similares, incluindo qualquer produto, são            
bens permanentes da Instituição e inalienáveis, salvo autorização em contrário expressa da            
Assembleia Geral. 

§ 5º - Os bens do INCT CO2 Zero não poderão ser onerados, permutados ou alienados sem                 
autorização da Assembleia Geral convocada especialmente para esse fim. 

§ 6º - As despesas do INCT CO2 Zero deverão guardar estreita e específica relação com suas                 
finalidades. 

§ 7º - Os recursos, investimentos e patrimônio do INCT CO2 Zero serão aplicados integralmente               
no Brasil. 

§ 8º - O patrimônio do INCT CO2 Zero será constituído também por doações de pessoas físicas                 
e/ou jurídicas, de direito público ou privado, nacional e internacional. 

§ 9º - O INCT CO2 Zero aplicará integralmente suas rendas, recursos e eventual resultado               
operacional na manutenção, ampliação e desenvolvimento dos objetivos institucionais. 

 
Art. 6º - Todos os recursos obtidos pelo INCT CO2 Zero são aplicados no custeio, manutenção e                 
consecução de seu objeto social, sendo vedada a distribuição de lucros ou dividendos a qualquer título                
ou sob nenhum pretexto, aos seus associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores e            
prestadores de serviços específicos, sendo que eventuais excedentes operacionais serão integralmente           
aplicados no desenvolvimento dos objetivos da Associação. O INCT CO2 Zero poderá buscar novas              
fontes de recursos não previstas no Estatuto. 
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Art. 7º - O INCT CO2 Zero constituirá Conselho Fiscal, dotado de competência para auditar e opinar                 
sobre os relatórios de desempenho financeiro e contábil, e sobre as operações patrimoniais             
realizadas, emitindo pareceres para os organismos superiores da entidade, assim como, contratará            
Auditoria Externa Independente para validar os relatórios de desempenho financeiro e contábil sempre             
que se fizer necessário. 

Art. 8º - O INCT CO2 Zero irá remunerar os dirigentes da entidade, conforme o Art. 4º, inciso VI da                    
Lei nº 9.790/99, que atuem efetivamente na gestão executiva e aqueles que a ela prestarem serviços                
específicos, respeitados, em ambos os casos, os valores praticados pelo mercado na região             
correspondente à sua área de atuação. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A remuneração aos dirigentes se dará após o INCT CO2 Zero alcançar a                
sustentabilidade financeira que permita a efetividade desta ação e até lá, todos os dirigentes estarão               
atuando como Associado Voluntário conforme termo de voluntariado assinado por todos os dirigentes.  

CAPÍTULO QUINTO  

Do Regime Financeiro 

Art. 9º - O exercício financeiro do INCT CO2 Zero, iniciará em 01 de janeiro e encerrar-se-á no dia 31 de                     
dezembro de cada ano. 

Art. 10 - As demonstrações contábeis anuais serão encaminhadas dentro dos primeiros 30 dias após               
encerramento do exercício financeiro, com a anuência do Conselho Fiscal à Assembleia Geral, para              
análise e aprovação até a data de 30 de janeiro de cada ano. 

PARÁGRAFO ÚNICO - O INCT CO2 Zero manterá escrituração de suas receitas e despesas em livros                
revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. 

Art. 11 - No desenvolvimento de suas atividades, o INCT CO2 Zero observará os princípios da                
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência e não fará           
quaisquer discriminações, não admitindo controvérsias de raça, credo religioso, cor, gênero ou            
político-partidárias em suas atividades, dependências ou em seu quadro de associados de acordo com o               
disposto na Lei 9.790/99, inciso I do art.4º, assim como, o INCT CO2 Zero não se envolverá em                  
questões religiosas, político-partidárias, ou em quaisquer outras que não se coadunam com seus             
objetivos institucionais. 
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CAPÍTULO SEXTO 

Da Gestão Organizacional 

Art. 12 - O INCT CO2 Zero, adota práticas de gestão administrativa, necessárias e suficientes a coibir a                  
obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens pessoais, em decorrência da              
participação no respectivo processo decisório, para tanto, implementou um eficaz e eficiente Sistema de              
Gestão Corporativa que é suportada pela Governança Corporativa das melhores práticas adotadas pela             
administração contemporânea e normatizada pela Lei 9.790/99, conforme as definições que serão            
apresentadas a seguir. 

 

Art. 13 - Identidade Corporativa: 

§ 1º - Missão: “Promover atividades de caráter científico, tecnológico e de inovação como              
mecanismo estratégico para fomentar o desenvolvimento econômico, social e ambiental, e atuar            
sobretudo na conscientização da sociedade brasileira em relação a necessária adaptação e            
mitigação das mudanças climáticas, objetivando a continuidade de todas as formas de vida da              
Biosfera ¹ para o bem estar da presente e das futuras gerações” 

¹Biosfera: (conjunto de todas as partes da Terra onde a vida é possível de modo permanente, e que abrange a 
atmosfera (troposfera), a crosta terrestre (litosfera) e a água (hidrosfera)). 

§ 2º - Visão: “Ser referência em pesquisas científicas e soluções inovadoras de mitigação e               
adaptação aos efeitos de mudanças climáticas.” 

§ 3º - Valores: Excelência em Sustentabilidade - Comprometimento com a sociedade e com o               
fortalecimento de políticas públicas - Empreendedorismo Social - Liberdade para Criar -            
Desenvolvimento Contínuo - Transparência e Confiança - Responsabilidade Social. 

§ 4º - Política da Qualidade: “Busca da melhoria contínua por meio da capacitação de nossos                
associados e processos no desenvolvimento de pesquisas científicas, programas e ações, com            
foco no TBL¹ – Triple Botton Line e na implantação dos ODS - Objetivos de Desenvolvimento                
Sustentável por meio de compliance rigoroso que demonstre a todos os nossos stakeholders de              
forma transparente, a ética e o compromisso com o fortalecimento de políticas públicas no Brasil e                
dedicação com resultados de alta qualidade.” 

TBL¹ – Triple Botton Line ou Tripé da Sustentabilidade envolve impreterivelmente foco no Social, Ambiental e 
Econômico que não poderão estar desassociados de todos os projetos e programas do INCT CO2 Zero. 

§ 5º - Pacto Global da ONU – Organização das Nações Unidas: O INCT CO2 Zero adotou as                  
diretrizes do Pacto Global de Direitos Humanos, Trabalho, Meio ambiente e Combate à             
Corrupção. 

  

 
 

SHS - Setor de Hoteis Sul - Quadra 06, Complexo Brasil 21, Bl A, Sala 501 
Asa Sul - CEP:70316-000 - Brasília DF - www.inct.org.br - contato@co2zero.eco.br 

 

http://www.inct.org.br/


 
 

13 
 

 

 

§ 6º - Código de Ética - Compartilha a visão Corporativa e o compromisso de todos os                 
integrantes da Instituição e tem por objetivo apresentar com clareza os princípios que norteiam as               
ações dos Colaboradores quanto à coerência entre discurso e atitude, tanto interna como             
externamente e oferece parâmetros e diretrizes que fortalecerão a cultura e a identidade da              
Instituição que assume como premissa a responsabilidade social, divulgando ações de forma            
transparente, aperfeiçoando constantemente as práticas de gestão e governança, buscando          
sempre criar impactos sociais, econômicos e ambientais positivos aos nossos Stakeholders. 

 

Art. 14 - A Estrutura do Sistema de Gestão Corporativa do INCT CO2 Zero está organizada através                 
de Unidades de Negócios e Unidades Operacionais que são suportadas pela Governança Corporativa,             
conforme gráfico abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – Para coordenar e orientar a implementação do Sistema de Gestão Corporativa              
o INCT CO2 Zero nomeará para conformidade com as normas do Sistema de Gestão, o Representante                
da Diretoria - RD.  
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CAPÍTULO SÉTIMO 

Dos Associados, Seus Direitos e Deveres 

Art. 15 - O INCT CO2 Zero é constituído por número ilimitado de associados, os quais serão                 
distribuídos nas seguintes categorias: 

I. Associado Fundador: membros que participaram da Assembleia Geral de Fundação da           
INCT CO2 Zero que ocorreu no dia 10 de outubro de 2012, no CDS – Centro de                 
Desenvolvimento Sustentável da UnB – Universidade de Brasília, e que possuem direito a             
votar e ser votado em todos os níveis ou instâncias; 

 
II. Associado Efetivo: membros dispostos a colaborar com os objetivos do INCT CO2 Zero e              

sejam aprovados pela Assembleia Geral especificamente para assumir cargo na Diretoria           
Executiva. Possuem o direito a votar e ser votado em todos os níveis ou instâncias do                
Instituto; 
 

III. Associado Benemérito: pessoas físicas ou jurídicas que, pela criação ou prestação de            
serviços relevantes aos objetivos do INCT CO2 Zero, fizerem jus à este título, a critério da                
Diretoria Executiva e ratificados pela aprovação da maioria simples dos Associados           
presentes na Assembleia Geral. Não possuem direito a votar e ser votado; 
 

IV. Associado Patrocinador: entidades de Direito Público ou de Direito Privado, com interesse            
específico de promover e/ou patrocinar o desenvolvimento de atividades que colaborem com            
os objetivos do INCT CO2 Zero, a critério da Diretoria Executiva e ratificados pela aprovação               
da maioria simples dos Associados presentes na Assembleia Geral e respeitada a legislação             
aplicável a essas entidades. Não possuem direito a votar e ser votado;  
 

V. Associado Contribuinte: pessoas físicas e pessoas jurídicas que contribuírem         
financeiramente para a manutenção administrativa do INCT CO2 Zero a critério da Diretoria             
Executiva e ratificados pela aprovação da maioria simples dos Associados presentes na            
Assembleia Geral. Não possuem direito a votar e ser votado; 

VI. Associado Padrão: pessoas físicas e pessoas jurídicas que contribuírem para a           
manutenção administrativa do INCT CO2 Zero a critério da Diretoria Executiva e ratificados             
pela aprovação da maioria simples dos Associados presentes na Assembleia Geral. Não            
possuem direito a votar e ser votado; 

 
VII. Parceiros Institucionais: as pessoas jurídicas que receberem esse título por ato da            

Diretoria Executiva, dentre as de destaque nos campos de atuação do INCT CO2 Zero ou               
que, ao longo do desenvolvimento das suas atividades, venham a contribuir de forma             
significativa para a expansão e consolidação das finalidades da entidade. Não possuem            
direito a votar e ser votado; 

 
VIII. Associados Pesquisadores: as pessoas físicas que receberem esse título por ato da            

Diretoria Executiva, dentre os pesquisadores de destaque nos campos de atuação do INCT             
CO2 Zero, que venham a contribuir de forma significativa para o desenvolvimento da             
capacitação tecnológica da entidade. Não possuem direito a votar e ser votado; 

 
IX. O INCT CO2 Zero terá 1 (um) Presidente Honorário Vitalício, Associado Fundador, com             

direito a voto e a participação nas reuniões do Conselho de Administração, que tenha              
prestado especiais e relevantes serviços à organização ou ao Sistema por ela representado. 

 
 

SHS - Setor de Hoteis Sul - Quadra 06, Complexo Brasil 21, Bl A, Sala 501 
Asa Sul - CEP:70316-000 - Brasília DF - www.inct.org.br - contato@co2zero.eco.br 

 

http://www.inct.org.br/


 
 

15 
 

 
 
 

§ 1º - São Associados Efetivos, pessoas físicas, não fundadores e que assinaram os termos de                
concordância do Estatuto, Código de Ética, Termo de Confidencialidade de Informações, Regimento            
Interno e outros documentos relevantes do INCT CO2 Zero e que participem efetivamente de suas               
atividades e objetivos sociais.  São critérios para admissão de Associados Efetivos: 

I. Recomendada por, pelo menos, um dos membros da Diretoria Executiva;  
II. Aprovado pela maioria simples dos associados presentes à Assembleia Geral convocada           

para esse fim; 
III. A modalidade de Associado Efetivo é eleito somente para compor um cargo na Diretoria              

Executiva. 
 
§ 2º - A prática dos atos dos Associados Efetivos como, reuniões das Assembleias Gerais e votações,                 
poderá ser realizada pessoalmente ou por videoconferência, sendo admitida a representação por            
procurador. 

§ 3º - A qualidade de Associado Efetivo é intransmissível e não gera para os herdeiros direitos ou                  
obrigações patrimoniais. 

§ 4º - Todas as pessoas interessadas ou convidadas a se associarem, formalizarão seu requerimento de                
inscrição mediante a apresentação de proposta endereçada a Assembleia Geral, contendo as informações             
e dados cadastrais que forem então solicitados. 

§ 5º - A nenhum Associado do INCT CO2 Zero será intuída a preposição ou representação da entidade,                  
sem que porte instrumento expresso e determinado de outorga ou delegação ou, ainda, ocupe cargo ou                
função  determinados  expressamente  neste Estatuto. 

Art. 16 - Critérios Gerais para Admissão como Associado: 

I. Praticar a responsabilidade socioambiental e a sustentabilidade, mensurando essa         
prática por meio dos Indicadores do Instituto CO2 Zero ou de outra ferramenta             
notoriamente reconhecida; 

II. Ser reconhecido na sociedade por valorizar, praticar e influenciar sua rede de contatos             
com princípios de responsabilidade socioambiental empresarial e de sustentabilidade; 

III. Ser líder de conduta compatível com princípios e valores éticos; 
IV. Ter capacidade de trabalho coletivo, de somar esforços e de agregar valor;  
V. Ter visão estratégica e/ou notório conhecimento para ajudar a implementar e sustentar a             

causa do INCT CO2 Zero;  
VI. Ter disponibilidade para o efetivo envolvimento nos assuntos relacionados ao INCT CO2            

Zero e, em especial, para a participação às assembleias gerais da instituição;  
VII. Não atuar em instituição que desenvolva serviços semelhantes aos desenvolvidos pelo           

Instituto. 
 

Art. 17 - Os Associados, qualquer que seja sua categoria, e a Diretoria Executiva, não respondem                
individualmente, solidária ou subsidiariamente pelas obrigações ou compromissos de qualquer natureza           
contraídos pelo INCT CO2 Zero, nem pelos atos praticados pelo Diretor Presidente ou pelo Diretor               
Vice-Presidente, assim como a entidade não responderá pelas obrigações e compromissos particulares            
de quaisquer associados. 
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PARÁGRAFO ÚNICO - A admissão, demissão e exclusão de Associados de qualquer categoria é              
atribuição da Assembleia Geral. 

Art. 18 – São direitos dos Associados do INCT CO2 Zero: 

I. Tomar parte nas Assembleias Gerais; 
II. Participar de todas as atividades associativas;  
III. Propor a criação e tomar parte em comissões e grupos de trabalho, quando designados              

para estas funções; 
IV. No caso dos Associados Fundadores e Efetivos, votar e ser votado para os cargos              

eletivos da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; 
V. Apresentar propostas, programas e projetos de ação para o Instituto;  
VI. Ter acesso a todos os livros de natureza contábil e financeira, bem como a todos os                

planos, relatórios, prestações   de   contas   e   resultados   de   auditoria independente; 
VII. Solicitar ao presidente ou à Diretoria Executiva reconsideração de atos que julguem não             

estar de acordo com o Estatuto; 
VIII. Tomar parte dos debates e resoluções da Assembleia; 
IX. Apoiar, divulgar, propor e efetivar eventos, programas e propostas de cunho           

socioambiental e conforme os objetivos do Instituto; 
X. Ter acesso às atividades e dependências do Instituto; 
XI. A convocação dos órgãos deliberativos far-se-á na forma do Estatuto, garantindo a 1/5             

(um quinto) dos Associados o direito de promovê-la, conforme Art. 60 do Código Civil. 
 

§ 1º - Os direitos sociais previstos neste Estatuto são pessoais e intransmissíveis. 

§ 2º - O exercício dos direitos de Associado está condicionado ao cumprimento integral e regular                
dos deveres dispostos neste Estatuto. 

§ 3º - É direito do Associado solicitar sua exclusão da Associação, a qualquer tempo, quando                
julgar necessário, mediante pedido junto ao Diretor Presidente. 

Art. 19 – São deveres dos Associados: 

I. Zelar pelo fiel cumprimento do presente Estatuto e das deliberações da Assembleia Geral             
e divulgar o INCT CO2 Zero; 

II. Contribuir financeiramente, mensalmente, para a manutenção das despesas fixas e          
variáveis do Instituto conforme valor de contribuição estabelecido em Ata;  

III. Observar o Estatuto, Regimento Interno, Normas, Regulamentos, Deliberações e         
Resoluções dos órgãos da Associação; 

IV. Cooperar para o desenvolvimento e maior prestígio do INCT CO2 Zero e difundir seus              
objetivos e ações, defender a Associação, lutando pelo seu engrandecimento; 

V. Trabalhar em prol dos objetivos da Associação, respeitando os dispositivos estatutários,           
zelando pelo bom nome do INCT CO2 Zero e agindo com ética; 

VI. Não faltar às Assembleias Gerais, com exceção de motivos de força maior; 
VII. Observar na sede da Associação ou onde a mesma se faça representar as normas de               

boa educação e disciplina; 
VIII. Colaborar financeiramente com o INCT CO2 Zero para manter as despesas fixas e             

operacionais, caso o mesmo não disponha de caixa para manter as contas em dia; 
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IX. Para toda e qualquer categoria de associados, o membro que ocupar cargo no INCT CO2               
Zero, deverá comunicar se possui algum tipo de negócio ou empresa que preste ou              
venha a prestar serviços ao instituto e caso haja esse interesse, o membro deverá              
solicitar o seu afastamento imediato do Instituto.  

 
Art. 20 – Das Penalidades: 

§ 1º - Considera-se falta grave, passível de exclusão, provocar ou causar prejuízo moral ou               
material para o INCT CO2 Zero; 

§ 2º - O Associado que descumprir seus deveres e não observar as regras deste Estatuto estará                 
sujeito às seguintes penalidades: 

I. Advertência; 
II. Exoneração dos cargos e funções que exerce por eleição ou nomeação; 
III. Exclusão. 

 

§ 3º - A exclusão do Associado será determinada pela maioria absoluta dos presentes em               
Assembleia Geral Extraordinária, convocada para esse fim, quando ficar confirmada a justa causa,             
assim reconhecida em procedimento que assegure o contraditório, o direito da ampla defesa e de               
recurso, conforme o Art. 57 do Código Civil Brasileiro. 

§ 4º - A exclusão do Associado não ensejará dever de indenização, tão pouco dever de                
compensação a qualquer título. 

§ 5º - A exclusão por penalidade não permitirá o retorno como associado.  

§ 6º - A destituição do Cargo na Gestão Executiva será automática e será lavrada em Ata em                  
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, convocada para esse fim, quando ficar confirmada            
a penalidade, assim reconhecida em procedimento que assegure o contraditório, o direito da             
ampla defesa e de recurso, conforme o Art. 57 do Código Civil Brasileiro, sendo que o mesmo terá                  
10 (dez) dias para realizar sua defesa a partir da comunicação do processo disciplinar que será                
comunicada após a Assembleia convocada para este fim. 

§ 7º - O Membro Efetivo que possui cargo na Gestão Executiva e que não participar das                 
atividades do INCT CO2 Zero por mais de 60 (sessenta) dias, sem justificativa por escrito ao                
Diretor Presidente, será destituído do cargo que ocupa e ficará sem função, podendo caso queira,               
ficar como membro Associado Padrão que não possui direito de votar e ser votado nas               
Assembleias conforme o Art. 15 item VI deste Estatuto;  
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CAPÍTULO OITAVO 

Da Organização Administrativa 

Art. 21 - O INCT CO2 Zero exercerá suas atividades por meio dos seguintes órgãos: 

I. Assembleia Geral  
II. Diretoria Executiva 
III. Conselho Fiscal 
IV. Conselho de Administração 
V. Conselho de Ética 
VI. Conselho de Técnico-Científico (CTC) 

 

Art. 22 - A Assembleia Geral é a instância máxima decisória do INCT CO2 Zero, sendo composta por                  
todos os Associados Fundadores, Efetivos e demais órgãos deliberativos, competindo-lhe deliberar           
sobre todos os atos relativos à Associação e tomar as decisões que julgar convenientes à defesa e                 
desenvolvimento da mesma, sendo soberana nas resoluções não contrárias às leis vigentes e a este               
Estatuto Social. 

§ 1º - O INCT CO2 Zero adotará um Regimento Interno para disciplinar seu funcionamento,               
devendo o mesmo ser submetido à aprovação pela Assembleia Geral. 

§ 2º - Considerar-se-á regularmente convocado o associado que comparecer a Assembleia Geral             
ou que dela participar por e-mail, videoconferência e outros meios de comunicação. 

Art. 23 - Compete à Assembleia Geral: 

I. Eleger a cada 04 (quatro) anos, os membros da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e               
do Conselho de Administração, de acordo com o presente Estatuto; 

II. Destituir os membros da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e do Conselho            
Consultivo; 

III. Deliberar e aprovar as alterações do Estatuto; 
IV. Advertir, demitir e excluir Associados; 
V. Aplicar aos Associados às penalidades previstas neste Estatuto; 
VI. Decidir sobre a organização de novas unidades regionais e representações; 
VII. Deliberar e aprovar o plano de ação e o orçamento anual; 
VIII. Deliberar e aprovar a aquisição de bens imóveis; 
IX. Deliberar sobre a extinção da instituição em ato especificamente convocado para tal,            

a fim de que, como órgão máximo decisório, delibere sobre a paralisação das atividades,              
fechamento da sede, descontinuidade do objeto social, sub-rogação dos direitos e           
deveres de seus membros e destinação de seus bens patrimoniais remanescentes; 

X. Aprovar o Regimento Interno e emitir Instruções Normativas para perfeito          
funcionamento da Gestão Organizacional da Associação; 

XI. O gestor ou membro que assumir um mandato tampão por período inferior a 18 meses,               
poderá ser reeleito para dois mandatos consecutivos.  
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§ 1º - Para as deliberações a que se referem os incisos II e III deste artigo é exigido deliberação                    
da Assembleia Geral especialmente convocada para esse fim, conforme Art 59 do Código Civil,              
sendo que para estas deliberações será exigido o voto concorde de 2/3 (dois terços) dos               
Associados Fundadores e Efetivos presentes a esta Assembleia Geral, não podendo ela deliberar             
em primeira convocação sem a maioria absoluta dos citados associados presentes ou menos de              
um terço (1/3) nas convocações seguintes. 
 

I. Se ainda assim a Assembleia Geral não puder ser instalada, deverá ser feita outra              
convocação, até que este quórum de 1/3 dos citados Associados Fundadores e Efetivos             
seja atingido. 

§ 2º - A Assembleia Geral reunir-se-á, extraordinariamente, a qualquer tempo, por motivos de              
relevância e/ou urgência, quando convocada pela Diretoria Executiva, por requerimento de pelo            
menos 1/5 dos Associados Fundadores e Efetivos ou a pedido da maioria dos membros do               
Conselho Fiscal. 

§ 3º - As Assembléias Gerais instalar-se-ão em primeira convocação com a presença de pelo               
menos 2/3 (dois terços) dos Associados, e, em segunda convocação, trinta minutos após, com              
qualquer número, sendo as deliberações feitas por metade mais um (50%+1) dos associados             
presentes. 

Art. 24 - A Assembleia Geral será ordinária ou extraordinária, podendo ser cumulativamente convocada              
e realizada no mesmo local, data e hora e instrumentadas em ata única. 

§ 1º - A Assembleia Geral Ordinária instalar-se-á: 

I.      No primeiro semestre de cada ano para: 

a) Analisar o orçamento e o desenvolvimento do plano de ação; 
b) Debater e deliberar sobre assuntos de interesse da Associação. 
 

II.      No segundo semestre de cada ano, no mês de novembro para: 

a) Apresentação dos resultados alcançados; 
b) Apresentação do plano de ação e orçamento para o próximo ano; 
c) Discutir e homologar as contas e o balanço aprovado pelo Conselho Fiscal; 
d) Debates e deliberações  sobre  outros  temas  relevantes  para  a Associação; 
e) A cada quatro anos para eleger os membros da Diretoria Executiva, Conselho 
de Administração e do Conselho Fiscal. 

 
§ 2° - As Reuniões da Assembleia Geral serão presididas pelo Diretor Presidente, assessorado              
pela Secretaria Executiva. 

§ 3º - A Convocação dos associados para Assembleia Geral dar-se-á em até 05 (cinco) dias de                 
antecedência, podendo ser publicado em veículo de comunicação com o mesmo prazo de             
antecedência, além da convocação através dos respectivos e-mails e através do Portal do INCT              
CO2 Zero. 
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Art. 25 - A Diretoria Executiva é um órgão colegiado deliberativo de gestão e execução administrativa                
de todas as finalidades da instituição e responsável pela representação institucional do INCT CO2 Zero,               
com caráter remuneratório, sendo eleita pela Assembleia Geral, para mandato há cada 04 (quatro)              
anos, sendo permitida a reeleição sucessiva de qualquer um de seus membros. A Diretoria              
Executiva será presidida pelo Diretor Presidente do INCT CO2 Zero. 

§ 1º - São cargos efetivos da Diretoria Executiva:  

 
I. Diretor Presidente 
II. Diretor Vice-Presidente 
III. Secretaria Executiva 
IV. Coordenação Jurídica 
V. Assessoria Jurídica 
VI. Coordenação Administrativa  
VII. Coordenação Financeira e Tesouraria 
VIII. Coordenação de Gestão de Pessoas 
IX. Coordenação de Gestão de 

Governança Corporativa 
X. Coordenação de Novos Negócios 
XI. Coordenação de Assuntos 

Internacionais e Institucionais 

XII. Coordenação de Captação de 
Recursos (Advocacy) 

XIII. Coordenação de TI 
XIV. Coordenação Regional 
XV. Áreas Técnicas 
XVI. Conselho Fiscal 
XVII. Conselho de Ética 
XVIII. Conselho de Administração  
XIX. Conselho Técnico-Científico (CTC) 
XX. Representante da Diretoria – RD 

 

 
 
§ 2º - Conforme a necessidade, outras áreas técnicas poderão ser criadas para o cumprimento da                
Missão do instituto. 

 

Art. 26 - A Diretoria Executiva reunir-se-á: 

§ 1º - Ordinariamente, pelo menos 03 (três) vezes por ano, para avaliação de suas atividades e                 
consecução dos fins planejados e extraordinariamente, sempre que o interesse social o exigir. 

I. As reuniões da Diretoria Executiva dar-se-ão mediante edital afixado na sede da            
Associação com 05 (cinco) dias de antecedência, podendo ser publicado em veículo de             
comunicação com o mesmo prazo de antecedência, além da convocação através dos            
respectivos e-mails e através do Portal do INCT CO2 Zero. 

 
II. As reuniões da Diretoria Executiva instalar-se-ão, em primeira convocação, com a           

presença de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de seus membros em exercício,             
sendo que as reuniões poderão ocorrer de forma presencial ou por videoconferência. 

 
III. Caso não seja alcançado o quórum previsto no inciso anterior, proceder-se-á a uma             

segunda convocação, dentro de 30 (trinta) minutos, a qual possibilitará a instauração dos             
trabalhos com qualquer que seja o número de presentes. 

 
IV. Em ambos os casos, as decisões serão tomadas pela maioria dos votos dos membros              

participantes. 
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§ 2º - Compete à Diretoria Executiva: 
 

I. Zelar pelo fiel cumprimento do presente Estatuto e das deliberações da Assembleia            
Geral e divulgar a instituição; 

II. Deliberar sobre as demais resoluções que envolvam o Art. 21; 
III. Propor à Assembleia Geral  as modificações que  se fizerem necessárias  no Estatuto; 
IV. Elaborar e submeter à Assembleia Geral o Plano de Ação e Orçamento anual da              

Associação, acompanhando a sua perfeita execução; 
V. Deliberar sobre custos, despesas e encargos significativos não previstos no Orçamento           

anual. 
VI. Elaborar o Planejamento Estratégico propondo uma estrutura Organizacional compatível         

com a Missão e Programas do INCT CO2 Zero e submetê-lo à aprovação da Assembleia               
Geral; 

VII. Convocar conforme previsão estatutária, Assembleia Geral extraordinária a qualquer         
tempo, quando julgar necessário; 

VIII. Reunir-se com instituições públicas e privadas para mútua colaboração em          
atividades de interesse comum; 

IX. Submeter à aprovação da Assembleia Geral o balanço e as contas do INCT CO2 Zero,               
relativas ao exercício do ano anterior, juntamente com o parecer do Conselho Fiscal; 

X. Elaborar o Regimento Interno e submetê-lo à aprovação da Assembleia Geral; 
XI. Promover a captação de recursos para o desenvolvimento das atividades; 
XII. Dirigir as atividades e praticar os atos de gestão administrativa, de acordo com as              

diretrizes gerais e políticas, zelando e observando o fiel cumprimento do presente            
Estatuto e das deliberações da Assembleia Geral, do Regimento interno e outras            
Normas Internas e na Legislação aplicável. 

 
§ 3º - São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes, os atos de qualquer membro da                
Diretoria Executiva que envolva a associação em obrigações ou negócios estranhos aos seus             
objetivos, finalidades e atividades. 

§ 4º - Os membros da Diretoria Executiva poderão ser destituídos por justa causa, definidos esta                
em Assembleia Geral, sendo adotado o mesmo procedimento de exclusão de Associados, previsto             
no Art. 21º deste Estatuto e reconhecido em procedimento que assegure direito de defesa e de                
recurso. 

§ 5º - Poderão ser criadas, por decisão da Assembleia Geral, tantas Diretorias quantas se fizerem                
necessárias à operosa repartição do Trabalho do INCT CO2 Zero, mediante simples deliberação             
registrada em Ata. 

§ 6º - O Instituto CO2 Zero poderá organizar-se em tantas unidades executivas e              
departamentos quantas se fizerem necessárias, a critério da Assembleia Geral, assim como            
poderá criar Agências, Coordenações, Regionais, Sucursais e Representações em todo território           
nacional e também em território internacional, em Países ao qual o Brasil mantenha relações              
Diplomáticas, as quais serão regidas por estas mesmas disposições estatutárias. 

Art. 27 - Compete ao Diretor Presidente: 

I. Coordenar as atividades, cumprindo e fazendo cumprir este Estatuto, Normas e           
Regimento Interno por todos os seus Associados e órgãos deliberativos; 

II. Convocar e presidir Assembleias Gerais; 
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III. Convocar reuniões da Diretoria Executiva que se fizer necessária, bem como presidi-las; 
IV. Outorgar procuração, devendo as mesmas ser precisas a respeito dos poderes           

outorgados e conter prazo de validade, salvo aquelas outorgadas para fins judiciais; 
V. Firmar, em nome da Associação, o aceite de doações, convênios, termos de parceria,             

termos de compromissos, contratos, títulos e acordos de qualquer natureza; 
VI. O Diretor Presidente poderá efetuar pagamentos e recebimentos, abrir, movimentar e           

encerrar contas bancárias, assinar cheques, efetuar depósitos e retiradas, aplicações e           
investimentos em instituições financeiras públicas e privadas no País e no exterior; 

VII. Autorizar a alienação ou instituição de ônus sobre os bens pertencentes ao INCT; 
VIII. Efetuar a aquisição e venda de bens móveis e imóveis; 
IX. Deliberar sobre a conveniência de alienar, transigir, hipotecar ou permutar bens           

patrimoniais; 
X. Representar ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente. 

 
§ 1º - O Diretor Presidente, nas faltas e impedimentos, e em caso de vacância, será substituído                 
pelo Vice-Presidente; 

§ 2º - O Diretor Presidente assumirá o cargo para um mandato de 04 (quatro) anos, podendo ser                  
reeleito para período indeterminado de tempo; 

§ 3º - No caso de vacância do cargo de Diretor Presidente, e ainda faltando o período para                  
completar o fechamento do mandato anterior, o tempo de mandato tampão que o diretor vice               
presidente assumir para completar a vacância, não será contabilizado para efeito de integralidade             
de mandato, podendo o mesmo ainda exercer dois mandatos consecutivos conforme Art. 26 e              
conforme o Art. 28 § 2º. 

 
Art. 28 - Compete ao Diretor Vice-Presidente: 

I. Substituir o Diretor Presidente em sua falta, em caso de impedimento ou em vacância do               
cargo de Diretor Presidente; 

II. Coordenar conjuntamente com o Diretor Presidente as atividades do INCT CO2 Zero,            
cumprindo e fazendo cumprir este Estatuto, Normas e Regimento Interno por todos os             
seus Associados e órgãos deliberativos; 

 
Art. 29 - Compete a Secretaria Executiva: 
 

I. Dirigir e coordenar a Secretaria Executiva do INCT CO2 Zero; 
II. Articular, apoiar e executar atividades técnicas e administrativas dos Grupos de Trabalho,            

do INCT CO2 Zero; 
III. Supervisionar as reuniões da Diretoria Executiva e da Assembleia Geral; 
IV. Supervisionar a elaboração de relatórios, atas, organizar e dirigir as atividades da            

secretaria; 
V. Convocar em comum acordo com o Diretor Presidente, as reuniões da Assembleia Geral e              

da Diretoria Executiva; 
VI. Manter os arquivos de documentos, correspondências e atas de reuniões da Assembleia            

Geral e da Presidência, bem como divulgá-las a todos os participantes certificando-se do             
recebimento das mesmas; 

VII. Operacionalizar o sistema de informação para a área de atendimento do INCT CO2 Zero; 
VIII. Manter arquivo das súmulas das reuniões dos Grupos de Trabalho, bem como das             

resoluções, pareceres, portarias e outros documentos do INCT CO2 Zero. 
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Art. 30 - Compete à Coordenação Jurídica: 

I. Coordenar, acompanhar e supervisionar as ações administrativas referentes à gestão de 
contratos de bens e serviços; 

II. Supervisionar e orientar o cumprimento de prazos e de especificações gerais necessárias 
à gestão de contratos internos e de compras compartilhadas; 

III. Acompanhar e operacionalizar a implantação e melhorias dos sistemas inerentes à 
gestão dos contratos; 

IV. Propor mecanismos de avaliação da qualidade dos processos de contratos, sugerindo 
ações voltadas para a modernização dos procedimentos, padronização e racionalização 
de rotinas; 

V. Acompanhar a execução dos mecanismos de avaliação da qualidade dos objetos dos 
contratos e monitorar as medidas corretivas; 

VI. Orientar as áreas interessadas, observando aos preceitos legais, com vistas ao           
aperfeiçoamento de contratos internos e de compras compartilhadas; 

VII. Orientar as entidades envolvidas no contrato, subsidiando-as com vistas a promover           
as medidas de caráter preventivo e corretivo inerentes às formalidades necessárias aos            
procedimentos contratuais; 

VIII. Coordenar e acompanhar a instrução processual, a execução orçamentária e financeira, o            
reequilíbrio econômico-financeiro (repactuação de preços, reajustes, revisões) e a         
execução de penalidades contratuais, com vistas à realização da plena execução dos            
contratos; 

IX. Acompanhar as atividades de controle e diligência dos contratos, prestando apoio técnico            
aos respectivos fiscais e gestores de contratos, em observância às condições pactuadas; 

X. Coordenar a elaboração de Minutas de Contratos e Termos Aditivos com base na             
legislação vigente; 

XI. Auxiliar outras áreas internas na confecção de termos de referência, editais, minutas de             
contratos, minutas de termos aditivos e apostilamentos contratuais; 

XII. Avaliar o resultado da execução dos contratos, como forma de realimentar o processo; 
XIII. Preparar documentação para participação em editais nos mais diversos tipos de licitação; 
XIV. Estruturar e acompanhar o registro de marcas e patentes. 

 

Art. 31 - Compete à Assessoria Jurídica: 

I. Assessorar juridicamente a Diretoria Executiva e a Presidência do Instituto; 
II. Elaborar e propor projetos de lei de peculiar interesse aos temas relacionados a             

sustentabilidade e a preservação do meio ambiente dando conhecimento ao Diretor           
Presidente; 

III. Preparar, quando solicitado pelo Diretor Presidente, minutas de estudos de projetos           
de lei e de emendas a projetos de lei em tramitação na Câmara e no Senado, de peculiar                  
interesse para o do INCT CO2 Zero; 

IV. Esclarecer a Diretoria Executiva a respeito de tramitações legislativas ou judiciárias           
de interesse dos associados e do INCT CO2 Zero; 

V. Orientar a Diretoria Executiva e os Conselhos sobre questões relativas às suas funções             
institucionais; 

VI. Emitir parecer jurídico sobre todos os acordos, contratos, termos de parcerias e            
convênios, celebrados pelo INCT CO2 Zero, com instituição pública de todas as esferas,             
seja Estadual, Municipal ou Federal e quaisquer tipos de empresas privadas nacionais ou             
internacionais. 
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Art. 32 - Compete a Coordenação de Administração: 

I. Coordenar a elaboração do planejamento global do INCT CO2 Zero, com ênfase nos             
projetos associados e especiais; 

II. Acompanhar e avaliar sua execução e propor medidas que assegurem a           
consecução dos objetivos e metas estabelecidos; 

III. Instituir instrumentos e mecanismos capazes de assegurar interfaces e processos para a            
constante inovação da gestão e modernização do arranjo institucional do setor; 

IV. Acompanhar e avaliar o desempenho das atividades de relações com o mercado; 
V. Apresentar plano de ação e planejamento estratégico dos serviços de sua competência; 
VI. Administrar, supervisionar, elaborar relatórios, organizar e dirigir as atividades da Diretoria           

Administrativa e Administrar a sede social; 
VII. Guardar e arquivar livros e documentos da esfera administrativa; 
VIII. Administrar a organização patrimonial do INCT CO2 Zero; 
IX. Administrar a gestão de pessoas, contratando e demitindo o corpo administrativo do INCT             

CO2 Zero mediante prévia aprovação da Presidência; 
X. Apoiar tecnicamente e operacionalmente ao Diretor de Gestão e Controladoria no           

desenvolvimento de suas atribuições; 
XI. Apoiar e assistir o Diretor Presidente no desempenho de suas atribuições; 
XII. Supervisionar a preparação de correspondências e dos atos normativos; 
XIII. Supervisionar a organização de reuniões da Assembleia Geral, solenidades, eventos,          

comemorações e recepções; 
XIV. Dar divulgação aos atos normativos e serviços; 
XV. Manter em dia o registro de associados. 

 
Art. 33 - Compete à Coordenação Financeira e Tesouraria: 
 

I. Administrar, supervisionar, elaborar relatórios, organizar e dirigir as atividades da          
Coordenação Financeira; 

II. Dirigir e fiscalizar serviços contábeis e a Tesouraria, zelando para que seja feito dentro              
dos princípios legais, morais e éticos, além de supervisionar a guarda e tutela de livros e                
documentos fiscais e financeiros; 

III. Apresentar sempre que solicitado, ao Conselho Fiscal, a documentação sob sua guarda; 
IV. Manter cadastro de fontes de financiamento para projetos na área de interesse; 
V. Acompanhar e informar lançamento de editais; 
VI. Preparar os balancetes mensais, o balanço anual, a previsão orçamentária anual e outros             

documentos de caráter econômico-financeiro, encaminhando-os para exames pela        
Diretoria Executiva e posteriormente, aos membros do Conselho Fiscal; 

VII. Estabelecer Diretrizes de plano de cargos e salários e submetê-lo à aprovação da             
Diretoria Executiva; 

VIII. Supervisionar a elaboração de relatórios, organizar e dirigir as atividades da Tesouraria; 
IX. Apresentar sempre que solicitado, ao Conselho Fiscal, a documentação sob sua guarda. 

 
Art. 34 - Compete à Coordenação de Gestão de Pessoas: 
 

I. Registrar e controlar a frequência dos funcionários; 
II. Preparar a folha de pagamento; 
III. Elaborar as guias de recolhimento de encargos trabalhistas; 
IV. Manter atualizado o cadastro funcional; 
V. Elaborar escala de férias; 
VI. Controlar lotação dos funcionários; 
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VII. Emitir relatórios mensais de frequência; 
VIII. Emitir carteira de identidade funcional e crachá e cuidar do seu recolhimento quando o 

servidor se desvincular do INCT CO2 Zero; 
IX. Executar outras atividades, que, pela sua natureza sejam de sua competência ou que lhe 

vierem a ser delegadas; 
X. Planejar,    programar,    acompanhar,    executar    e    avaliar    as    ações    de 

desenvolvimento de recursos humanos; 
XI. Coordenar as ações de capacitação e aperfeiçoamento de pessoal em todos os níveis de 

serviços; 
XII. Elaborar  e  executar  projetos  de  educação  continuada,  promovendo  cursos, 
XIII. seminários, treinamentos e outros eventos de capacitação; 
XIV. Zelar para que as normas de segurança e ergonomia no trabalho sejam cumpridas no 

âmbito do INCT CO2 Zero. 
 
Art. 35 - Compete a Coordenação de Gestão de Governança Corporativa: 

I. Zelar  pela  manutenção  e  melhoria  contínua  do  Manual  de  Governança Corporativa; 
II. Colaborar na implementação da Governança Corporativa e acompanhar as políticas          

de governança corporativa do INCT CO2 Zero, observando o nível de governança            
adotado e zelando pela efetiva adoção das melhores práticas; 

III. Recomendar ajustes e melhorias nas práticas de governança corporativa do Instituto; 
IV. Acompanhar o cumprimento das diretrizes estabelecidas no Manual de         

Governança Corporativa e nas demais políticas e documentos de         
responsabilidade corporativa do INCT CO2 Zero; 

V. Informar, disponibilizar as informações que sejam de interesse das partes envolvidas,           
além daquelas impostas por disposições de leis ou regulamentos; 

VI. Emitir relatórios de atuação e resultados; 
 

Art. 36 - Compete à Coordenação de Novos Negócios: 

I. Avaliar a viabilidade econômico-financeira de novas oportunidades em conjunto com a 
área financeira; 

II. Estabelecer parcerias e alianças com empresas públicas ou privadas; 
III. Desenvolver plano de ação para implementação de novos negócios; 
IV. Coordenação de lançamento de startups dos projetos; 
V. Estruturação de equipes  operacionais  e  de  captação  de  recursos,  criar metodologia 

para capacitar as equipes na captação de recursos e divulgação das diversas finalidades 
do INCT CO2 Zero; 

VI. Estabelecimento e manutenção de contato de alto nível no meio empresarial, 
governamental, nacional e internacional; 

VII. Desenvolver e participar de palestras, feiras, seminários, workshops e quaisquer tipos de 
eventos relacionados à sustentabilidade e preservação do meio ambiente de interesse do 
INCT CO2 Zero; 

 

Art. 37 - Coordenação de Assuntos Internacionais e Institucionais 

I. Coordenar equipes Internacionais de divulgação e captação de recursos para a           
consecução dos objetivos do Instituto nos Países Estrangeiros; 

II. Desenvolver planos e gestão de captação de recursos para a consecução das finalidades             
do Instituto nos Países onde o Brasil mantenha relações diplomáticas; 

III. Capacitar as equipes na captação de recursos e divulgação institucional do Instituto; 
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IV. Apresentar relatórios mensais de resultados de captação de recursos e divulgação das            
finalidades do Instituto; 

V. Desenvolver termos de cooperação internacional, intercâmbios, parcerias e convênios         
com outras entidades afins, objetivando a captação de recursos e divulgação das            
finalidades do Instituto; 

VI. Coordenar equipes Internacionais de divulgação e captação de recursos para a           
consecução dos objetivos do Instituto em seu País de origem; 

VII. Desenvolver planos e gestão de captação de recursos para a consecução das finalidades             
do Instituto; 

VIII. Atuar na captação de recursos e divulgação institucional do Instituto; 
IX. Apresentar relatórios mensais de resultados de captação de recursos e divulgação das            

finalidades do Instituto; 
X. Desenvolver termos de cooperação internacional, intercâmbios, parcerias e convênios         

com outras entidades afins, objetivando a captação de recursos e divulgação das            
finalidades do Instituto; 

XI. A Diretoria de Operações Executivas nos Países Estrangeiros se reportarão ao Diretor            
Internacional de Operações Executivas, apresentando relatórios mensais de resultados de          
captação e divulgação das finalidades do Instituto em todos os Países Estrangeiros que             
possuem uma representação do Instituto.  

 
Art. 38 - Coordenação de Captação de Recursos (Advocacy): 
 

I. Programar, coordenar, acompanhar, controlar e avaliar as atividades relativas à captação 
de recursos governamentais e de emendas parlamentares para a instituição; 

II. Prospectar parcerias para interagir com diversos modelos de negócios do INCT CO2 Zero 
no intuito de viabilizar projetos institucionais; 

III. Articular-se com os agentes de fomento com vistas à atualização constante das 
orientações a serem seguidas na elaboração de projetos; 

IV. Elaborar estudos que visem à implantação de convênios com vistas à geração de 
recursos para a instituição; 

V. Gerenciar o SICONV do INCT CO2 Zero mantendo-o atualizado;  
VI. Manter cadastro com agências de fomento de projetos de ensino, pesquisa e extensão; 
VII. Fazer divulgação das fontes financiadoras de projetos, para todos os demais setores do 

INCT CO2 Zero; 
VIII. Avaliar a contrapartida do INCT CO2 Zero em projetos propostos pelos pesquisadores a 

órgãos públicos e/ou privados; 
IX. Encaminhar os projetos, providenciar e encaminhar documentação, acompanhar a 

aprovação e o andamento dos projetos e contribuir na elaboração da prestação de contas; 
X. Elaborar, difundir e manter cadastro atualizado de demandas dos setores do INCT CO2 

Zero; 
XI. Auxiliar na adaptação de projetos aos modelos das instituições financiadoras; 
XII. Encaminhar às agências financiadoras os convênios aprovados, visando captar recursos 

para a sua implementação; 
XIII. Apresentar relatório anual, ou quando solicitada, das atividades desenvolvidas 

pela coordenação;  
XIV. Executar outras atividades correlatas; 
XV. São fontes de Captação de Recursos desta área: 

a) Submissão de Projetos estratégicos da instituição, sejam eles de gestão, 
ensino, pesquisa e extensão às agências de fomentos, governo e parlamentares; 
c) Obtenção de parcerias com outros órgãos e entidades; 
d) Obtenção de recursos através de emendas parlamentares e de ministérios. 
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Art. 39 - Coordenador de TI – Tecnologia da Informação 

I. Zelar pelo fiel cumprimento do presente Estatuto e das deliberações da Assembleia Geral e 
divulgar o Instituto CO2 Zero; 

II. Coordena, planeja, organiza, supervisiona e orienta as atividades da equipe que administra 
sistemas operacionais (redes-cliente/servidor e/ou mainframe), infraestrutura, protocolos, 
ambientes de programação, conectividade, segurança, ferramentas de análise de 
desempenho e de auditoria; 

III. Coordena as atividades técnicas e administrativas da equipe de suporte técnico; 
IV. Desenvolve a gestão de hardware (servidores, estações de trabalho e mainframes), 

infraestrutura de redes, sistemas operacionais, desenvolvimento, técnicas de detecção e 
solução de problemas, ERP, CRM e políticas de atendimento ao usuário.  

V. Desenvolve políticas de segurança, backup, correio e e-mail e políticas de rede;  
VI. Planeja, controla e implementa técnicas de fluxo de trabalho, gerência e coordenação de 

equipes e gestão de qualidade;  
VII. Desenvolve relatórios de desempenho e cumprimento de tarefas. 

 
Art. 40 - Compete à Coordenação Regional: 
 

I. Zelar pelo fiel cumprimento do presente Estatuto e das deliberações da Assembleia Geral             
e divulgar o Instituto CO2 Zero; 

II. Atuar na execução e acompanhamento técnico dos programas e projetos do Instituto CO2             
Zero e com os seus parceiros; 

III. Apresentar relatórios de resultados dos projetos em andamento na sua área de cobertura; 
IV. Desenvolver apresentações, visitas técnicas e elaboração de projetos; 
V. Assessorar no desenvolvimento de planos e gestão de captação de recursos para a             

consecução das finalidades do Instituto CO2 Zero; 
VI. Assessorar o Coordenador Regional na capacitação as equipes na captação de recursos            

e divulgação institucional do Instituto CO2 Zero; 
VII. Desenvolver e controlar os relatórios mensais de resultados de captação de recursos e             

divulgação das finalidades do Instituto CO2 Zero; 
VIII. Apoiar o Coordenador Regional em todas as atividades técnicas, desenvolvendo a           

integração da comunicação da regional de sua área com a sede do Instituto; 
IX. Apresentar plano de ação e planejamento estratégico dos serviços de sua competência. 

 
 

Art. 41 - Compete as áreas técnicas: 

PARÁGRAFO ÚNICO - Estabelecer escritório de projetos nível API – Ambiente Produtivo Inovador             
e as competências de cada área técnica conforme o grau de atuação que será definida nos planos de                  
trabalho nas seguintes áreas de exemplo:  

Arquiteto Urbanista - Geólogo - Geógrafo - Analista Ambiental - Técnico Ambiental - Consultor Ambiental - Gestão de                  
Eventos - Assistente Técnico - Engenharias: Florestal - Ambiental - Produção - Sanitária - Meio Ambiente - Controle da                   
Qualidade - Projetos - Processos - Recursos Hídricos - Recursos Renováveis - Agrônoma - Civil - Sustentabilidade -                  
Oceanográfica e demais especialidades para consecução dos programas e projetos do Instituto. 
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Art. 42 - O Conselho Fiscal é um órgão colegiado deliberativo, eleito pela Assembleia Geral, conforme                
estabelece a Lei 9.790/99, inciso III do art. 4º, responsável pela fiscalização e assessoramento da               
Diretoria Executiva, sendo composto por no mínimo 01 (um) membro efetivo e poderá ter 01 (um)                
suplente e no máximo por 04 (quatro) membros efetivos e até 04 (quatro) suplentes eleitos pela                
Assembleia Geral para mandato de 04 (quatro) anos, sendo permitida a reeleição sucessiva de qualquer               
um de seus membros. 

§ 1º - Compete ao Conselho Fiscal: 

I. Fiscalizar a administração econômica, financeira e contábil, a gestão patrimonial e           
monitorar os procedimentos financeiros e controles internos da organização, sugerindo          
ações e diretrizes de atuação a Diretoria Executiva; 

II. Auditar e aprovar os balanços, contas e relatórios de desempenho financeiro e contábil e              
as operações patrimoniais realizadas; 

III. Opinar sobre os relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre as operações             
patrimoniais realizadas, inclusive analisar e emitir parecer sobre o Balanço          
Financeiro/Patrimonial anual para prévio exame da Diretoria Executiva e posterior          
aprovação da Assembleia Geral; 

IV. Examinar, a qualquer tempo, os livros da Associação, solicitar informações sobre           
contratos celebrados ou em via de celebração e quaisquer outros atos; 

V. Opinar sobre a dissolução e liquidação do INCT CO2 Zero; 
VI. Recomendar à Diretoria Executiva auditoria externa independente e pronunciar- se sobre           

o relatório de auditoria anual, assegurando o correto cumprimento de práticas financeiras            
e contábeis pela organização; 

VII. Convocar Assembleia Geral, a qualquer tempo, quando necessário. 
 

Art. 43 - O Conselho Fiscal reunir-se-á: 

§ 1º - Ordinariamente, pelo menos uma vez por ano. 

§ 2º - Extraordinariamente, sempre que o interesse social o exigir: 

I. As reuniões do Conselho Fiscal serão convocadas por quaisquer de seus           
membros, com a antecedência mínima de 05 (cinco) dias, ocasião em que será             
informado o dia, a hora e o local da reunião bem como, resumidamente, a ordem do dia. 

II. As reuniões do Conselho Fiscal somente se instalarão com a presença da            
totalidade de seus membros em exercício, sendo que as reuniões poderão ocorrer de             
forma presencial ou por videoconferência e suas deliberações serão tomadas pela           
maioria de votos dos seus membros. 

§ 3º - São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes, os atos de qualquer membro do                
Conselho Fiscal que envolva a Associação INCT CO2 Zero em obrigações ou negócios estranhos              
aos seus objetivos, finalidades e atividades. 

§ 4º - O trabalho desenvolvido pelos membros integrantes do Conselho Fiscal terá caráter              
remuneratório. 
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§ 5º - Os membros do Conselho Fiscal poderão ser destituídos por justa causa, definidos esta em                 
Assembleia Geral, em procedimento idêntico ao de exclusão de associado, previsto no Art. 20º              
deste Estatuto. 

§ 6º - O Conselho Fiscal poderá recomendar, a Diretoria Executiva, auditoria externa             
independente anual, quando achar necessário, assegurando o correto cumprimento de práticas           
financeiras e contábeis pela organização do INCT CO2 Zero. 

§ 7º - O Conselho Fiscal poderá se reunir extraordinariamente de acordo com as necessidades do                
INCT CO2 Zero, por convocação da Diretoria Executiva ou Diretor Presidente. 

§ 8º - Não é permitida a acumulação de cargo de Conselheiro com qualquer outro da estrutura                 
administrativa da entidade. 

§ 9º - Havendo vacância, a qualquer tempo, de um ou mais cargos no Conselho Fiscal, os                 
substitutos serão eleitos por Assembleia Geral, especialmente convocada para esse fim, para            
completar o mandato. 

Art. 44 - O Conselho de Ética é um órgão colegiado deliberativo e consultivo, eleito pela Assembleia                 
Geral, ligado diretamente da Diretoria Executiva. É o órgão central de gestão da ética, incumbido de                
dirigir e zelar pela aplicação do Código de Ética do INCT CO2 Zero, sendo composto por no mínimo 01                  
(um) membro efetivo e poderá ter 01 (um) suplente e no máximo por 04 (quatro) membros efetivos e até                   
04 (quatro) suplentes eleitos pela Assembleia Geral para mandato de 04 (quatro) anos, sendo permitida               
a reeleição sucessiva de qualquer um de seus membros. 

§ 1º - Compete ao Conselho de Ética: 

I - assessorar a Diretoria Executiva e o Conselho de Administração em questões que             
envolvam normas do Código de Ética; 
II - receber denúncias sobre atos de autoridade praticados em contrariedade às normas do             
Código de Ética e proceder à apuração de sua veracidade, desde que devidamente instruídas              
e fundamentadas; 
III - instaurar, após as apurações pertinentes, processo ético que envolva conduta de            
integrante do INCT CO2 Zero, assim como decidir sobre recursos contra decisão sua ou              
proferida em processos instaurados por este Conselho de Ética; 
IV - submeter a Diretoria Executiva sugestões de aprimoramento deste Código de Ética; 
V - dirimir dúvidas a respeito da interpretação das normas do Código de Ética e deliberar sobre                
os casos omissos;  
VI - promover ampla divulgação do Código de Ética; 
VII - convocar qualquer autoridade ou agente público do Poder Executivo para prestar            
esclarecimento sobre denúncias em desfavor da respectiva instituição ou de seus dirigentes; 
X - elaborar o seu regimento interno. 
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Art. 45 - O Conselho de Ética reunir-se-á: 

§ 1º - Ordinariamente, pelo menos uma vez por ano. 

§ 2º - Extraordinariamente, sempre que o interesse social o exigir: 

I. As reuniões do Conselho Ética serão convocadas por quaisquer de seus           
membros, com a antecedência mínima de 05 (cinco) dias, ocasião em que será             
informado o dia, a hora e o local da reunião bem como, resumidamente, a ordem do dia.                 
Em caso de ocorrência grave o Conselho se reunirá no mesmo dia de ciência do               
sinistro;  

II. As reuniões do Conselho Ética somente se instalarão com a presença da totalidade             
de seus membros em exercício, sendo que as reuniões poderão ocorrer de forma             
presencial ou por videoconferência e suas deliberações serão tomadas pela maioria           
simples de votos dos seus membros. 

§ 3º - São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes, os atos de qualquer membro do                
Conselho de Ética que envolva a Associação INCT CO2 Zero em obrigações ou negócios              
estranhos aos seus objetivos, finalidades e atividades. 

§ 4º - O trabalho desenvolvido pelos membros integrantes do Conselho de Ética não terá caráter                
remuneratório. 

§ 5º - Os membros do Conselho de Ética poderão ser destituídos por justa causa, definidos esta                 
em Assembleia Geral, em procedimento idêntico ao de exclusão de associado, previsto no Art.              
20º deste Estatuto. 

§ 6º - O Conselho de Ética poderá recomendar, a Diretoria Executiva, auditoria externa              
independente anual, quando achar necessário, assegurando o correto cumprimento das melhores           
práticas de Ética e Compliance por todos os integrantes do INCT CO2 Zero. 

 
Art. 46 - O Conselho de Administração é um órgão colegiado, eleito pela Assembleia Geral, que é um                  
órgão de deliberação e assessoramento da Diretoria Executiva de forma voluntária sem direito a              
remuneração, sendo composto por no mínimo 04 (quatro) membros do INCT CO2 Zero e no máximo por                 
08 (oito) membros efetivos, eleitos pela Assembleia Geral para mandato de 04 (quatro) anos, sendo               
permitida a reeleição sucessiva de qualquer um de seus membros. 

§ 1º - Compete ao Conselho de Administração : 

I. Zelar pelo fiel cumprimento do presente Estatuto e das deliberações da Assembleia            
Geral e divulgar o INCT CO2 Zero; 

II. Assessorar e subsidiar a Diretoria em suas atribuições diárias; 
III. Assessorar os Associados e funcionários do INCT CO2 Zero na consecução de seus             

objetivos estatutários, e principalmente na elaboração, condução e implementação de          
suas ações, campanhas e projetos; 

IV. Propor à Assembleia Geral as modificações que se fizerem necessárias no Estatuto e             
no Regimento Interno; 
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V. Periodicamente, quando julgar necessário, convocar Assembleia Geral       
Extraordinária; 

VI. Contribuir com sugestões, críticas e pareceres técnicos a serem analisados pela Diretoria            
Executiva; 

VII. Participar das reuniões da Diretoria Executiva, com objetivo de expor ideias e contribuir             
com o objeto social do INCT CO2 Zero, sempre que solicitado pela Diretoria Executiva; 

VIII. Participar das reuniões dos Comitês para os quais for indicado pela Diretoria Executiva; 
IX. Estar ciente da missão e dos objetivos da entidade; 
X. Participar das reuniões anuais do Conselho de Administração para conhecimento de           

resultados e planejamento futuro, emitindo suas opiniões; 
XI. Deliberar sobre as políticas, diretrizes e estratégias do INCT CO2 Zero, orientando a             

Diretoria Executiva no cumprimento de suas obrigações e responsabilidades;  
XII. Deliberar sobre os planos, programas, metas, diretrizes e estratégias e propostas da            

instituição, para assegurar o cumprimento de seus objetivos; 
XIII. Deliberar sobre aquisições, vendas, doações, aluguéis e quaisquer outras conveniências          

sobre alienar, transigir, hipotecar ou permutar bens patrimoniais. 
 
 
Art. 47 - Procedimentos Gerais do Conselho de Administração: 
 

§ 1º - Ordinariamente, pelo menos uma vez por ano, para avaliação de suas atividades e                
consecução dos fins planejados. 

§ 2º - Extraordinariamente, sempre que o interesse social o exigir. 

I. As reuniões do Conselho de Administração serão convocadas por quaisquer de seus            
membros, com a antecedência mínima de 05 (cinco) dias, ocasião em que será             
informado o dia, a hora e o local da reunião bem como, resumidamente, a ordem do dia; 

II. As reuniões do Conselho de Administração somente se instalarão com a presença da             
totalidade de seus membros em exercício, sendo que as reuniões poderão ocorrer de             
forma presencial ou por videoconferência e suas deliberações serão tomadas pela           
maioria de votos dos seus membros. 

§ 3º - São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes, os atos de qualquer membro do                
Conselho de Administração que envolva o INCT CO2 Zero em obrigações ou negócios estranhos              
aos seus objetivos, finalidades e atividades. 

§ 4º - O trabalho desenvolvido pelos membros integrantes do Conselho de Administração será              
sem caráter remuneratório. 

§ 5º - Os membros do Conselho de Administração poderão ser destituídos por justa causa,               
definidos esta em Assembleia Geral, em procedimento idêntico ao de exclusão de associado,             
previsto no Art. 20º deste Estatuto. 

§ 6º - O Conselho de Administração poderá se reunir extraordinariamente de acordo com as               
necessidades do INCT CO2 Zero, por convocação da Diretoria Executiva ou Diretor Presidente. 
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§ 7º - Podendo acumular funções em qualquer outro cargo da estrutura administrativa da entidade               
com exceção do Conselho Fiscal, sendo que não haverá acúmulo de salário prevalecendo o de               
maior valor. 

§ 8º - Havendo vacância, a qualquer tempo, de um ou mais cargos no Conselho de Administração                 
, os substitutos serão eleitos por Assembleia Geral, especialmente convocada para esse fim, para              
completar o mandato. 

Art. 48 - Conselho Técnico-Científico (CTC): Órgão consultivo da Diretoria Executiva, composto por             
até nove membros entre personalidades de destacada atuação e notório conhecimento nas áreas de              
ciência, tecnologia, pesquisas, acadêmica, cultural e empresarial. Sua principal função é assessorar o             
diretor-presidente na formulação das atividades científicas e tecnológicas. Compete ao CTC: 

I. Propor estratégias e ações para a plena execução dos objetivos do INTC CO2 Zero; 
II. Avaliar anualmente o desenvolvimento das atividades da Instituição, em seus aspectos           

técnicos, científicos, econômicos, industriais e de formação de recursos humanos; 
III. Propor ao Conselho de Administração a constituição de comitês de especialistas.  

 
Art. 49 - Representante da Diretoria - RD 

I. Zelar pelo fiel cumprimento do presente Estatuto e das deliberações da Assembleia Geral             
e divulgar o INCT CO2 Zero; 

II. Coordenar a implantação do Sistema de Gestão Corporativa do INCT CO2 Zero; 
III. Orientar o Comitê do Sistema de Gestão Corporativa na modelagem da Governança            

Corporativa. 
 
 
Art. 50 - Havendo vacância, a qualquer tempo, de um ou mais cargos da Diretoria Executiva, os                 
substitutos serão eleitos por Assembleia Geral, especialmente convocada para esse fim, para completar             
o mandato. 

 

CAPÍTULO NONO 

Das Disposições Gerais e Transitórias 

Art. 51 - O INCT CO2 Zero é constituído por prazo indeterminado, competindo à Assembleia Geral                
decidir, nos termos deste Estatuto Social, sobre a sua eventual extinção, hipótese em que o patrimônio                
será necessariamente destinado a outra entidade sem fins lucrativos com fins idênticos ou semelhantes. 

§ 1º - Em caso de dissolução do INCT CO2 Zero, independentemente de estar ou não qualificado                 
como OSCIP, o mesmo transferirá o seu patrimônio líquido a pessoa jurídica qualificada nos              
termos da Lei 9.790/99 e que, preferencialmente, tenha objeto social semelhante. 

§ 2º - Na hipótese do INCT CO2 Zero perder a qualificação instituída pela Lei nº 9.790/99, a                  
parte do acervo patrimonial disponível, adquirido com recursos públicos durante o período em             
que perdurou aquela qualificação, será transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos             
da mesma lei, preferencialmente, com o objeto social semelhante. 
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Art. 52 – O INCT CO2 Zero observará as normas de prestação de contas, que determinarão: 

I. A observância dos princípios fundamentais de contabilidade e das Normas Brasileiras            
de Contabilidade; 

II. Que se dê publicidade por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercício fiscal, ao              
relatório de atividades e das demonstrações financeiras da entidade, incluindo-se as           
certidões negativas de débitos junto ao INSS e ao FGTS, colocando-os à            
disposição para exame de qualquer cidadão; 

IV. 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; 

IV. A prestação de contas de todos os recursos e bens de origem pública recebidos pelo                
INCT CO2 Zero será feita conforme determina o parágrafo único do Art. 70 da              
Constituição Federal. 

Art. 53 - Os casos omissos neste Estatuto serão analisados e resolvidos pela Diretoria Executiva e                
referendados pela Assembleia Geral. 

Art. 54- O Diretor Presidente está autorizado a proceder ao registro deste Estatuto. 

  

 

Brasília-DF, 18 de maio de 2020. 

 

 

________________________________          _________________________________ 

                      Marcus Andrey Vasconcellos                            Francisco Júnior Gaia Pereira 
                            Diretor Presidente                                                    Assessora Jurídica 
                                                                                                                       OAB/DF 44.906 
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