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RELATÓRIO FINANCEIRO DO INSTITUTO AQUÍFERO ALTER DO CHÃO

O INSTITUTO
O Instituto Aquífero Alter do Chão (IAA) foi criado em janeiro/2019, a partir da preocupação
pelas questões ambientais na região do maior aquífero do mundo. Surgimos do encontro de 8
amigos que trabalharam juntos em 2016 no Festival das Águas realizado de Alter do Chão. Com
o passar do tempo, sentimos a necessidade de materializar num projeto permanente e amplo,
com soluções positivas para proteger o aquífero e a floresta em pé na área de abrangência da
APA Alter do Chão - Pará.
Temos como visão tornar-se referência na Amazônia brasileira na multiplicação do trabalho
inovador de capacitação das comunidades tradicionais, desde jovens à adultos, para a
conservação da floresta, do aquífero, dos lagos e rios.
Nossos valores estão pautados na ética com a natureza, dignidade e respeito humano para
promover uma geração de seres que respeitam a vida do planeta.
Por meio de projetos socioambientais, de educação e cultura executamos ações na
comunidade com jovens e adultos, através de quatro programas, despertando o protagonismo
e fortalecendo habilidades para manter a floresta em pé e as águas livres, são eles:
1. Brigada de Incêndios de Alter do Chão;
2. Caju – Consciência Ambiental na Juventude;
3. PermAlter; e
4. Kombi Raiz
Além destes, também prestamos assistência jurídica para as comunidades. Todos os
programas se inter-relacionam, estão conectados com os mesmos princípios e objetivos:
desenvolver, expandir e criar conhecimento ecológico na região em conjunto com a população.
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PRESTAÇÃO DE CONTAS
Da sua fundação, fevereiro/2019, até o dia 02/09/2019, o Instituto arrecadou doações no
valor aproximado de R$28 mil dos seus próprios fundadores e de pessoas físicas e jurídicas, na
intenção de iniciar suas atividades e promover o primeiro curso de formação de brigadistas,
realizado em agosto de 2019.
Recebemos R$108 mil na campanha realizada no período de 03/09/2019 a 22/09/2019 para
compra de equipamentos, conforme relatório divulgado no dia 05/10/2019.
A partir do dia 23/09/2019 até 30 de novembro de 2019, período em que não haviam mais
campanhas abertas de doações, recebemos por volta de R$14 mil de pessoas físicas e jurídicas.
Somando com o contrato de parceria técnico financeira firmado com WWF Brasil, e as
assessorias jurídicas cooperadas com a CESE, descritos na página seguinte, tivemos um total de
R$240 mil arrecadados desde a abertura do IAA.
Os gastos realizados pelo Instituto, decorrentes de compras de equipamentos e ocorrências
da Brigada (fundo emergencial), despesas gerais e administrativas (alimentação, combustível,
material, serviços), além do que foi investido na conscientização ambiental através do
programa CAJU, totalizaram R$88 mil.
O saldo em caixa do Instituto em 30 de novembro de 2019 foi de R$152 mil.
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PARCERIAS
As parcerias são objeto de contratos firmados com as referidas instituições, com prestações
de contas especificas, conforme definido nos contratos. Aqui relatamos essas parcerias em
linhas gerais.
PARCEIRIA TÉCNICO FINANCEIRA – WWF BRASIL
O contrato de parceria técnico-financeira com a WWF Brasil foi firmado na data de
02/10/2019, com vigência até 30/03/2020, podendo ser prorrogado por meio de aditivo. O
valor do repasse é de R$70.654,36, pertencente ao Plano de Emergência para Combate a
Incêndios da WWF Brasil, e tem como finalidade exclusiva a aquisição de equipamentos de
combate a incêndios florestais.
O documento estabelece ainda, que o IAA deverá apresentar Relatório Financeiro com a
prestação de contas dos gastos efetuados com os valores recebidos em duas datas especificas:
10/12/2019, com o parcial, e 30/03/2020, com o completo.
PARCEIRIA DE COOPERAÇÃO - CESE
Firmamos na data de 23/10/2019 dois contratos de cooperação com a CESE –
Coordenadoria Ecumênica de Serviço, para execução dos projetos nº 24618 e 24619 – ambos
referente ao Fortalecimento das Organizações Indígenas da Amazônia, no sentido de atuarmos
como instituição repassadora de recursos. O valor da contribuição da CESE foi de R$20 mil
(R$10mil para cada projeto), devendo ser aplicado exclusivamente para: alimentação;
transporte; material de expediente; combustível; contador; despesas com cartório; entre
outras, objetivando a constituição de duas associações indígenas na vila de Alter do Chão.
Todos os gastos oriundos aos valores recebidos nestes contratos serão devidamente
comprovados e relatados em prestação de conta exclusiva.
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ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS

O Instituto Aquífero foi mencionado de maneira equivocada nas últimas semanas, com
informações erradas e julgamentos antecipados envolvendo os recursos recebidos em doações
e/ou financiamentos. Inquérito policial chegou a mencionar valores que completariam supostos
R$ 300 mil em recursos. Além de cumprir as exigências previstas em contratos e as regras de
transparência fundamentais para o funcionamento do Instituto, esta prestação de contas ajuda,
portanto, a esclarecer essas referências incorretas.
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