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RESOLUÇÃO N.º 1 / 2015 

 

Contêm o Regimento Interno da ASSOCIAÇÃO NOSSA CIDADE 

. 

O Conselho Deliberativo da ASSOCIAÇÃO NOSSA CIDADE em 21 de Março de 2015, elaborou, aprovou e 

promulgou, de acordo com Art. 30º do Estatuto da entidade, o seguinte Regimento Interno, posteriormente 

amendado na Assembléia Geral de 12 de Abril de 2016. 

 

VISÃO, MISSÃO E VALORES 

 

Visão: Ser o principal parceiro de pequenas cidades em sua busca de prosperidade e transformação social.  

Missão: Empoderar comunidades, profissionais e lideranças, fomentando a descoberta e compartilhamento de 

conhecimentos, talentos e recursos, para gerar melhoria de qualidade de vida.  

 

Valores:  

• Humanismo 

• Humildade 

• Diversão e Prazer  

• Otimismo Realista 

• Persistência  

• Colaboração  

• Respeito 

REGIMENTO INTERNO 
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Modelo Inspirador 

 

Utilizamos como modelo inspirador para a construção desse regimento a Organização de Centro 

Vazio (OCV). A OCV é uma forma de sistematização da proposta de estrutura e sinergia de coletivos 

que se formam em torno de um propósito e de objetivos comuns.  A OCV combina vários elementos, 

como holocracia, sistemas de aprendizagem,princípios caórdicos, sociocracia e construção de 

cenário. Como resultado, esperamos redirecionar o poder que reside dentro da organização para 

longe do centro (ou da parte superior) e em direção ao indivíduo associado. O objetivo das OCV é 

empoderar seus indivíduos e criar a melhor estrutura de apoio para que esse processo seja contínuo. 

 

O princípio inspirador para a OCV é o de autonomia dos indivíduos para agir em prol de um objetivo 

comum (nossa visão e missão) dentro de um conjunto de valores e regras (este regimento interno) 

previamente acordada pelo grupo e que facilitem a comunicação, tomada de decisão e cooperação 

dentro da organização. 

 

Em prática, temos o seguinte: 

Decisões regidas por Consenso – No Conselho de Lideres e Assembléia Geral, instâncias de 

decisão da Associação Nossa Cidade, não há objeções não discutidas nem opiniões soberanas para 

uma decisão.  

Círculos semi autônomos e auto-organizados –  Os associados formam círculos ou grupos semi 

autônomos, auto-organizados e geridos, que atuam de forma independente mas conectados com o 

resto da associação.  Estes grupos: 

• Estabelecem seus próprios processos decisórios. 

• Estabelecem objetivos. 

• Delegam Funções. 

• Mantem a própria documentação 

 

Consentimento – Para o estabelecimento de novas ações dentro da ANC, é necessário o 

consentimento dos associados, dada formalmente por meio de suas instâncias de decisão.  

 

ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS 

 

As estruturas organizacionais constantes no Estatuto do Nossa Cidade – Assembléia Geral, 

Conselho de Lideres, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, atuam para que os associados da Nossa 

Cidade possam desenvolver ações e iniciativas para a melhoria de qualidade de vida nas cidades e 

comunidades onde atuam.  

 

São atividades dessas estruturas organizacionais: 

 

 Promover a governança do sistema por meio de um fórum de discussões e decisões (Conselho 

de Líderes) 

 Criar e gerir protocolos claros e eficientes de comunicação interna e externa para canalizar 

conhecimento, recursos e talentos da rede para iniciativas que promovam o desenvolvimento das 

cidades pequenas (Diretoria Executiva) 

 Fiscalizar a gestão financeira, operacional e de impacto social da Associação (Conselho Fiscal) 
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CONSELHO DE LIDERES 

 

O que é:  

Fórum que discute e estabelece o planejamento das atividades estratégicas da Associação e as 

diretrizes a serem seguidas.  

Quem faz parte:  

De acordo com o Art.14. do Estatuto da ANC, o Conselho de Líderes será composto pelos 

associados líderes, quites com suas obrigações sociais, com mandato de duração indeterminada. 

 

Os associados lideres são aqueles aptos para empreender novos projetos alinhados com a missão 

da ANC e orientar as atividades propostas pelos sócios. 

 

Requisitos:  

 

De uma forma geral, os membros do Conselho de Líderes são aqueles que, ao longo do tempo, 

demonstraram comprometimento para com a Associação Nossa Cidade. Os líderes da ANC 

possuem experiência / vivência no funcionamento da mesma, bem como das tecnologias sociais em 

nosso meios e os principais movimentos de cidades participantes. (ver página 8 desse regimento)  

 

Responsabilidades:  

 Participaçao ativa na Governança da ANC. 

 Participar dos encontros estabelecidos para discutir estratégia, rumos, orçamento, etc. 

 Atividade ativa de captação de recursos. 

 Liderar programas independentes (ver página 12) ou núcleos locais, grupos de estudo, iniciativas 

e atividades e grupos de trabalho. 

 Empreender novos projetos dentro da missão da ANC e orientar atividades dos coordenadores. 

 

 

Decisões: 

 Eleger Diretoria e Conselho Fiscal em caso de vacância 

 Ratificar a entrada de novos membros, relatório e balanço financeiro anual e quais programas 

independentes acolher dentro da ANC.  

 Elaborar o Plano estratégico.  

 Demais decisões de acordo com o estatuto.  

 

Reuniões do Conselho: 

Trimestral 

 

Observação: 

Na medida do possível, devemos criar estrutura para participação virtual nas reuniões do conselho a 

fim de incentiva a participação de pessoas do interior.  

CONSELHO FISCAL 

 

O que é:  

O Conselho fiscal é órgão de fiscalização da gestão econômica financeira da ANC, sendo constituído 

por 2 (dois) membros titulares, integrantes do quadro de sócios conforme Art. 22 do Estatuto. 
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Tem a atribuição de fiscalização da gestão econômica, financeira e patrimonial. 

Quem faz parte:  

Qualquer associado eleito pela Assembleia Geral e, em caso de vacância, pelo Conselho de Líderes. 

 

Como entrar:  

Eleito pela Assembléia Geral e em caso de vacância, pelo Conselho de Líderes. 

 

O que se compromete a dar:  

 Fiscalizar o impacto social da Associação Nossa Cidade 

 Fiscalizar a gestão econômico-financeira da Associação Nossa Cidade e aprovar as contas 

 Emitir parecer sobre os documentos que recebeu. 

 

Decisões: 

 Aprovação do Relatório de Desempenho Financeiro e Contábil (prestação de contas) 

 Aprovação do Relatório Anual de Impacto Social.  

DIRETORIA 

 

O que é:  

Direção e execução de ações para fortalecimento da rede. Conforme Art. 16 do Estatuto será 

composta por 04 (quatro ) dirigentes efetivos e um suplente na tesouraria . 

 

Quem faz parte:  

Associados coordenadores ou líderes eleitos em Assembleia Geral ordinária para as seguintes 

funções: Presidente, Vice-presidente, Secretário, Tesoureiro e Tesoureiro Suplente.   

 

Como entrar:  

Participar ativiamente das atividades de interesse da ANC e manifestar o interesse com antecedência 

prevista no item ELEIÇÕES deste Regimento durante a reunião do Conselho de Lideres.  

 

Em caso de vacância dos cargos, será feita uma convocação recrutando interessados que serão 

eleitos pelo Conselho, de acordo com a função e competência necessária para o cargo até o fim do 

mandato em vigência.  

 

O que se compromete a dar:  

 

 Tesouraria e gestão financeira da ANC  

 Guarda e atualização da documentação da ANC 

 Relatório anual de atividades para os associados 

 Propor planejamento estratégico da gestão para aprovação pelo conselho 

 Captação de recursos e gestão do relacionamento com doadores 

 Captação de talentos e gestão do relacionamento com voluntários 

 Comunicação interna e externa 

 Articulação e formação de parcerias 

O que pode receber:  

De acordo como Art. 5º do Estatuto §5 A ANC poderá remunerar os membros de sua diretoria por 

valor fixado pelo Conselho de Líderes, por maioria simples. A Ajuda de custo ou remuneração 

dependenderá da carga de atividades realizada e das condições financeiras da Associação.  
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ELEIÇÕES 

As eleições para cargos da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal se realizarão em Assembléia Geral 

Ordinária. 

 

Poderão concorrer às eleições, os associados líderes e sócios que estiverem quites com suas 

contribuições financeiras e tiverem participação ativa nas atividades da ANC. 

 

Os interessados em concorrer a algum cargo eletivo da Diretoria Executiva ou Conselho Fiscal  

deverão se manifestar em reunião do Conselho de Líderes apresentando a função pretendida  30 

dias antes da Assembleia Geral Ordinária realizada para esse fim.  Em caso de mais de um 

candidato para um mesmo cargo deverão ser compostas chapas entre os associados para 

processamento da eleição dentro do prazo previsto pelo Edital de convocação.  

 

O edital de convocação para a assembléia, deverá ser divulgado com, no mínimo, quinze dias de 

antecedência por correio eletrônico, redes sociais e boletim informative da ANC. 

 

Os membros eleitos serão empossados pelo Presidente da Assembléia, antes do encerramento da 

mesma. 

REUNIÕES 

As reuniões ordinárias da diretoria serão mensais em data definida e sempre que necessário para a 

boa gestão da ANC. 

 

As reuniões ordinárias do Conselho de Lideres serão trimestrais e poderão acontecer  

extraordinariamente a qualquer momento sempre que necessário por convocação de 1/3 dos seus 

integrantes. 

 

As reuniões ordinárias do Conselho Fiscal serão anuais, antes da realização da Assembleia Geral 

Ordinaria anual  da ANC ou extraordinariamente por convocação do Conselho de Lideres. 

 

As Assembleias Gerais Ordinarias deverão acontecer anualmente para apresentação das contas da 

ANC bem como dos resultados do Plano Estratégico aprovado. 

 

 

 

 

ASSOCIADOS 

O Art Art.7. do Estatuto da  ANC delibera que o conjunto dos associados se divide nas seguintes 

categorias:  

 Associados Fundadores 

 Associados Líderes 
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 Associados Coordenadores 

 Colaboradores 

 
Os Associados Fundadores são aqueles que participaram da organização e constituição da ANC, 
bem como aqueles que foram admitidos até 90 (noventa) dias após a realização da Assembleia 
Geral Fundacional da ANC. 
 

Os Colaboradores são aqueles que manifestarem vontade de serem membros da ANC e 

contribuírem com sua missão. 

 

Os Associados Coordenadores são os associados que manifestarem sua vontade de serem sócios, 

cumprirem os critérios e requisitos apontados no regimento interno para tal e forem convidados por 

um associado Líder. 

 

Os Associados Líderes são os associados coordenadores que cumprirem os critérios e requisitos 

apontados no regimento interno para tal e receberem o aceite pelo Conselho de Líderes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA DE REQUISITOS POR CATEGORIAS DE ASSOCIADOS 

 Associado 

Colaborador 

 

Associado Sócio Associado Líder 
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As contribuições financeiras por categoria de associado serão efetuadas por meio de cobrança 

bancária ou pagamento on line a critério do associado que deverá manifestar sua preferência no ato 

de sua entrada na ANC junto a secretaria e/ou tesouraria da organização. Pagamento alternativo 

poderá ser combinado, caso-a-caso, com avaliação do Conselho de Líderes. 

Para cumprimento dos critério de treinamento dos associados descritos no quadro acima, 

consideram-se os seguintes conteudos: 

 

 Cartilha Introdutória Nossa Cidade 

As Cidades no Brasil e as mudanças que queremos / O que é Nossa Cidade e sua História / Projetos 

e Atividades / Funcionamento /Faça algo / Participe 

 

 Treinamento Basico 

Tecnologias sociais e metodologias participativas como OASIS, Dragon Dreaming, TEvEP, Teoria U, 

Permacultura, Design Thinking, Eneagrama 

 

 Treinamento Avançado 

Além dos conteudos do treinamento básico, os Movimentos de Cidade  - Transitions Towns, 

Bemviver, Cidades Sustentáveis  e os processos de Mobilização de pessoas e Articulação de 

parcerias (estratégias e táticas) , alem de conhecimento /experiência de funcionamento da gestão 

pública.  

 

Requisito de 
admissão 

Preenchimento de 

formulário on line no 

site 

Ser recomendado por um 

Associado Líder 

Ser aprovado pelo Conselho de 

Líderes 

Função Participar das 

atividades da ANC do 

seu interesse 

Participar ativamente, propor 

atividades e liderar a execução 

de atividades já estabelecidas 

pela ANC. 

Liderar programa independente, 

empreender novos projetos e 

orientar atividades propostas 

pelos sócios 

Experiência  Ter participado de determinadas 

atividades como 

voluntário/colaborador/ouvinte 

Ter liderado, gerido ou 

organizado algumas atividades 

como sócio. 

Treinamento Ler cartilha e material 

introdutório da Nossa 

Cidade 

Treinamento básico + pelo 

menos um curso realizado ou 

livro lido 

Treinamento avançado e pelo 

menos 5 cursos ou livros 

realizados. 

Contribuição 

financeira 

A partir de R$50,00 
Contribuição anual  

A partir de R$25,00  

Contribuição mensal  

A partir de R$50,00 

Contribuição mensal  

Benefícios Participa de todas as 
atividades. 
 
Pode criar Clubes da 
Nossa Cidade 

Pode criar Grupos de Trabalho, 

grupos de estudo iniciativas e 

atividades e núcleos locais da 

Nossa Cidade 

Pode criar Programa 

Independente, Grupos de 

Trabalho, iniciativas e 

atividades, grupos de estudo e 

núcleos locais da Nossa Cidade. 
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GRUPOS DE TRABALHO - GTS 

 

Como forma de viabilizar a elaboração e execução das ações especificadas acima, poderão ser  

instituidos Grupos de Trabalho (GTs) temáticos, instituido pelos Associados Coordenadores ou 

Associados Líderes. O grupo de trabalho será compostos de associados da Nossa Cidade, para 

executar atividades relacionadas a sua área de atuação. 

 

Os termos de atuação do GTdeverá ser escrito pelo responsável pelo projeto/tema preenchendo o 

“Quadro Resumo de Ações” (em anexo). Um associado coordenador deve estar envolvido e 

acompanhar as atividades do GT para que o mesmo esteja alinhado com os valores da ANC. 

 

O que é:  

Grupos de Trabalho por temas ou projetos criado pelos associados ou pela diretoria para planejar / 

executar uma tarefa ou atividade específica. 

Quem faz parte:  

Associados Coordenadores e Associados Líderes  que desejem criar grupos de trabalho e montar 

equipes, contanto que seja de uma atividade relacionada à missão da ANC e ao escopo de sua área 

e dentro da estratégia ou ações  apresentada e aprovada pelo Conselho de Lideres.  

 

Como criar um GT:  

 

O Associado deverá preencher Quadro Resumo de Ações (em anexo) que clarifica o escopo do 

GT, membros, coordenador, entregas, metas, forma de funcionamento, etc.  

 

Decisão: 

Decisões relacionadas ao plano para que o grupo de trabalho foi criado.  
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FORMA DE ATUAÇÃO DIRETA DOS ASSOCIADOS 

 

Os associados poderão se engajar na Nossa Cidade criando ou aderindo aos seguintes grupos semi-

autônomos e auto-organizados: 

 

 Nucleos Locais Nossa Cidade 

 Grupos de Estudo 

 Iniciativas e Atividades 

 Programas Independentes 

 Grupos de Trabalho 

 Diretoria Executiva  

 Conselho Fiscal 
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NUCLEOS LOCAIS NOSSA CIDADE 

 

O que é:  

Grupos de associados que moram ou declararam ter afiliação a algum município. 

 

Quem faz parte:  

Todos os associados que assim desejarem  

 

Como entrar:  

Associados que forem domiciliados em determinado município ou que tenham “vínculo” com o 

município são automaticamente parte do capítulo.  

 

Decisão: 

 Atividades e iniciativas a serem realizadas pelo Núcleo no município 

 Alocação dos recursos destinados ao município em conjunto com as diretorias 

 

Critério para o apoio: 

Competência e viabilidade da Associação Nossa Cidade de atender a demanda do Núcleo, de 

acordo com o parecer da diretoria.  

 

GRUPOS DE ESTUDO 

 

O que é:  

Grupo de associados que desejem formar um grupo de estudos sobre determinado tema 

 

Quem faz parte:  

Associados que se interessarem, contanto que concordem com as regras do grupo 

 

Como criar um grupo de estudo:  

Preencher Quadro Resumo de Ações que clarifica o escopo do Grupo de Estudo, membros, 

coordenador, regras, metas, forma de funcionamento, etc.  O Grupo de Estudo deverá ser aprovado 

pelo Conselho de Líderes levando-se em conta a missão da associação e condições de apoiar a 

iniciativa. 

 

Apoio da Associação Nossa Cidade: 

 Recrutamento de membros 

 Espaço para encontros 

 Captação de recursos 

 

Decisão: 

Não toma decisões estratégicas mas envia propostas para a diretoria decidir o apoio disponível.  
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INICIATIVA E ATIVIDADES 

 

O que é:  

Grupo de associados que desejem formar uma iniciativa ou atividade 

 

Quem faz parte:  

Associados que se interessarem, contanto que concordem com as regras do grupo. Toda a iniciativa 

ou atividade deverá ter um associado coordenador ou líder participando.  

 

Como criar uma iniciativa ou atividade:  

Preencher Quadro Resumo de Ações que clarifica o escopo da iniciativa ou atividade, membros, 

coordenador, regras, metas, forma de funcionamento, etc.  O mesmo terá que ser aprovado pelo 

Conselho de Lideres levando-se em conta a missão da associação e condições de apoiar a iniciativa. 

 

Apoio da Associação Nossa Cidade: 

 Recrutamento de membros e voluntários 

 Espaço para encontros 

 Captação de recursos 

 Busca por tecnologias sociais que auxiliem o grupo 

 

Decisão: 

Não toma decisões estratégicas mas envia propostas para a diretoria decidir o apoio disponível.  

PROGRAMAS INDEPENDENTES  

 

O que é:  

Programas independentes, criado por associados, mas que usufruem de uma parceria bem próxima 

com a Associação Nossa Cidade. 

 

Quem faz parte:  

Empreendedor ou grupo de empreendedores que tenham um negócio ou organização social em 

estágio inicial (startup ou early stage). Deverá ter um associado líder participando do programa 

independente. 

 

Como criar uma iniciativa ou atividade:  

Preencher Quadro Resumo de Ações que clarifica o escopo do programa independente, que 

deverá ser aprovado pelo Conselho de Lideres, . 

 

Apoio da Associação Nossa Cidade: 

 Recrutamento de membros e voluntários 

 Captação de recursos 

 Espaço para encontro e funcionamento em co-working. 

 Possível investimento em equity ou empréstimo (mediante captação de recursos) 

 Utilização de CNPJ e estrutura bancária da Associação Nossa Cidade para ações consideradas 

“piloto” ou “early stage”. 

 

Decisão: 

Total autonomia em assuntos relacionados aos programas independentes. 
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Observação:  

Os dirigentes e participantes com poder de gestão ou decisão do programa independente deverão 

ser associados da Nossa Cidade, com pelo menos um associado líder participando do programa e se 

responsabilizando por ele em nome da Nossa Cidade. Embora juridicamente o programa 

independente passe a ser considerado um programa da Associação Nossa Cidade, seus gestores 

(conforme especificado no Quadro Resumo de Ações) tem total autonomia, retêm direitos e 

responsabilidades sobre o mesmo e pode decidir se desvincular da Nossa Cidade a qualquer 

momento sem necessitar autorização da mesma.  

ANUIDADE 

A anuidade que se refere o artigo 5, inciso §3 do estatuto foi aprovada em Assembleia Geral e fixada 

em: 

1) Anuidade a partir de R$ 50,00 (cinquenta reais)  para associados colaboradores  

 

2) Mensalidade a partir de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) para associados coordenadores 

 

3) Mensalidade a partir de R$ 50,00 (cinquenta reais) para os associados líderes  

 

4) Escalonado de acordo com tipo e tamanho da organização para associados pessoa jurídica. 

Compete a Diretoria Executiva fixar o valor da anuidade para associados Pessoa Jurídica, de acordo 

com tabela de valores que deverá ser aprovada pelo Conselho de Líderes. 

5) Compete a Diretoria Executiva oferecer isenções para associado Pessoa Jurídica ou física 

desde que justificada formalmente e aprovada pelo Conselho de Lideres. 

REMUNERAÇÃO DIRETORIA 

 

A remuneração da diretoria que se refere o artigo 5, inciso §5 do estatuto será fixada, a título de 

ajuda de custo para as pessoas que contribuirem com a abertura do escritório da seguinte forma: 

 Entre R$ 50 e R$70 por mês por período de 4 horas semanais em que o indivíduo se 

responsabilizou a abrir o escritório na escala semanal de trabalho, mediante disponibilidade de 

caixa. 

COMUNICAÇÃO INTERNA 

 

De forma a promover uma melhor comunicação interna dos associados colaboradores e 

membros da Diretoria Executiva e do Conselho de Lideres serão utilizadas as seguintes 

ferramentas: 

 

Grupo de email / basecamp / loomio para os membros do Conselho de Lideres. 

  

Utilização da ferramenta: https://basecamp.com para os associados colaboradores que 

participam de algum Grupo de Trabalho, Grupo de Estudo ou Iniciativa e Atividade da 

Associação Nossa Cidade.  

https://basecamp.com/
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LISTA DE INICIATIVAS NOSSA CIDADE 

 

A fim de facilitar a compreensão de todos os grupos de trabalho, grupos incubados, iniciativas, 

atividades, Nucleos Locais e grupos de estudo da Associação Nossa Cidade, manter-se-á uma lista 

atualizada com os nomes dessas iniciativas e um quadro com o resumo de seu funcionamento 

disponível para os associados no website. 

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Este regimento interno passará por revisão e nova aprovação pelos membros do Conselho 

Deliberativo da Associação Nossa Cidade na 2ª reunião do conselho deliberativo de 2016 (Julho). 

 

ANEXO 

 

 Quadro Resumo de Ações (template) 
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Quadro Resumo de Ações  
Associação Nossa Cidade 

 

Nome do Projeto:  

Piloto (responsável):  

Co-pilotos (co-

responsáveis): 
 

 

Descrição:  

Utilidade: 
 

 

Natureza da iniciativa: □ Nucleo Local Nossa Cidade □ Grupos de Estudo (Troca de 

Saberes) 

□ Iniciativas e Atividades □ Programas independentes □ Grupo de Trabalho – GT’s 

Área de atuação: □ Educação □ Saúde □ Geração de Renda □ Meio Ambiente □ 

Cultura □ Gestão 

 

Tempo da 

Ação:  
  

Espaço:  

 

 

 

 

 

Público Alvo Impacto Esperado 

Direto   

Direto   

Indireto   

Indireto   

 

Recursos Necessários 
Estimativa 

Custo 

Máquinas   

Materiais   

Mão de 

Obra 
 

 

Método   

Outros   

 
CUSTO 

TOTAL: 

 

 

 

(Preencha o outro lado também) 



 

16 
 

 
 

Etapas Tempo Ações Entregas 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

 

Solicitação de Suporte para a Associação Nossa Cidade 
 

Recursos Financeiros (R$ ______ ) Recursos Não Financeiros 

□ Campanha de Crowdfunding □ Espaço para Eventos 

□ Captação Recursos Editais □ Espaço Escritório 

□ Investidores (Angel, Venture Capital) □ Hospedagem 

□ Clientes □ Transporte 

 

Comentários:  

 

Talentos Conhecimento 

□ Recrutamento de Voluntários □Mentoria (assunto: _______________) 

□ Recrutamento de integrantes para a 

iniciativa 
□Tecnologia social (área: ___________) 

□ Recrutamento de prestadores de serviço □Consultoria (assunto: _____________) 

□ Divulgação de evento □Curso (assunto: __________________) 

 

Comentários:  

 

Necessita patrocínio fiscal? (utilizar o CNPJ da Associação Nossa 

Cidade) 

 

 

 

 

 

Possível atender?  

□ sim □ não 

□ parcial 

Termos da parceria: (Para uso da Diretoria Nossa Cidade) 

 

 


