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ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO NOSSA CIDADE 
CAPÍTULO I 

Da denominação, dos fins, da sede e da duração 

Art. 1. A Associação Nossa Cidade, com denominação simplificada de ANC, é pessoa jurídica de direito privado, constituída 

na forma de associação, sem fins econômicos, sem fins lucrativos, de âmbito nacional e internacional, com sede e foro na 

cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais.  

Art. 2. A ANC tem sede e foro na rua dos Tupis, 38, sala 1105, Centro, CEP 30190-901, Belo Horizonte, MG 

Art. 3. Constituem finalidades da ANC: 

I- Mobilizar, articular e qualificar investimentos de pessoas físicas e jurídicas para a promoção do desenvolvimento 

social e cultural das cidades pequenas brasileiras e fora do Brasil; 

II- Criar fundos de recursos que proporcionem sustentabilidade de suas ações e constitua um ativo permanente para 

investimentos sociais comunitários em cidades pequenas; 

III- Realizar a gestão de fundos e programas sociais e culturais específicos, de pessoas físicas e jurídicas, que tenham 

como objetivo promover o desenvolvimento social de cidades pequenas; 

IV- Elaborar e implementar programas de apoio técnico e financeiro a organizações sem fins econômicos, 

fornecedores de tecnologia social ou negócios sociais que atuem em cidades pequenas; 

V- Prestar serviços de transferência de tecnologia social para cidades pequenas em parceria com organizações sem 

fins econômicos, fornecedores de tecnologia social e negócios sociais associados à ANC; 

VI- Promoção do voluntariado; 

VII- Fomentar a ação social voluntária entre seus membros, a fim de contribuir para o desenvolvimento social e 

econômico de cidades pequenas; 

VIII- Promover e participar de parcerias entre pessoas e organizações que visem interagir e ampliar o impacto de ações 

e projetos sociais, econômicos, ambientais e culturais em cidades pequenas; 

IX- Atividades ligadas a economia solidária; 

X- Experimentação, não lucrativo, de novos modelos sócio-produtivos e de sistemas alternativos de produção, 

comércio, emprego e crédito; 

XI- Experimentação não-lucrativa de sistema alternativo de credito; 

XII- Treinamento em Desenvolvimento Profissional e Gerencial; 

XIII- Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas; 

XIV- Serviços de assistência social sem alojamento; 

XV- Pesquisas de Mercado e de opinião pública; 

XVI- Assessoria, consultoria, orientação e assistência em gestão, negócios, organização, finanças, economia e 

sustentabilidade em relação ao meio ambiente; 

XVII- Atividades de consultoria em gestão empresarial, administração pública e técnica diversa; 

XVIII- Consultoria nas atividades agrícolas e pecuária; 

XIX- Elaborar e executar projetos socioambientais, culturais e científicos; 

XX- Desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza;  

XXI- Defesa de direitos e construção de novos direitos;  

XXII- Promoção da ética, paz, cidadania, direitos humanos, democracia e demais valores universais;  

XXIII- Estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e divulgação de informações e 

conhecimentos técnicos e científicos; 

XXIV- Promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico; 

XXV- Defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável; 

XXVI- Atividades associativas não especificadas anteriormente 

§1. Para consecução de suas finalidades, a ANC poderá firmar convênios e parcerias com órgãos e entidades publicas e 

privadas nacionais ou internacionais. 
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§2. Por cidades pequenas, entende-se municípios com menos de cem mil habitantes, mas a atuação em municípios de maior 

porte também é um objetivo, embora não prioritário 

§3. Por tecnologias sociais, entende-se ser produtos, técnicas ou metodologias replicáveis, desenvolvidas na interação com 

a comunidade e que representem efetivas soluções de transformação social. 

Art.4. A ANC terá prazo de duração indeterminado. 

CAPITULO II 

Do patrimônio , da receita e da despesa 

Art.5. O patrimônio da ANC será constituído pelas suas anuidades, doações, legados, rendimentos de aplicações financeiras, 

de prestação de serviços e outros. 

§1 A ANC poderá aceitar doações, contribuições ou recursos de qualquer natureza ou qualquer título. 

§2 As doações com encargos dependerão de prévia aprovação da diretoria. 

§3 A ANC poderá fixar, por meio do Conselho de Líderes, por maioria simples, contribuição a ser paga anualmente por seus 

associados. 

§4 A ANC poderá assumir encargos financeiros como o pagamento de diárias ou deslocamentos, desde que a serviço da 

ANC, de qualquer associado ou convidado. 

§5 A ANC poderá remunerar os membros de sua diretoria por valor fixado pelo Conselho de Líderes, por maioria simples. 

§6 A ANC não distribuirá bonificações, lucros, dividendos ou vantagens entre os integrantes de seus órgãos administrativos, 

sob nenhuma forma ou pretexto. 

CAPITULO III 

Da prestação de contas 

Art.6. Na prestação de contas anual da ANC serão observados os princípios fundamentais de contabilidade e das normas 

brasileiras de contabilidade. 

§1 No encerramento de cada exercício fiscal, será dada publicidade ao relatório de atividades e das demonstrações 

financeiras da ANC, incluindo-se certidões negativas de débitos ao INSS e ao FGTS, ficando à disposição para exame de 

qualquer cidadão. 

§2 Será realizada auditoria, inclusive por auditores externos independentes, se for o caso, da aplicação de eventuais recursos 

advindos do Termo de Parceria de que trata a Lei 9.790/99. 

§3 A prestação de contas de todos os recursos e bens de origem pública recebidos pela ANC será feita nos termos do 

parágrafo único do artigo 70, da constituição federal. 

CAPITULO IV 

Dos associados, direitos e deveres 

Art.7. A ANC será composta por quatro tipos de membros: 

I- Associados Fundadores 
II- Associados Líderes 
III- Associados Coordenadores 
IV- Colaboradores 

§1 Associados Fundadores são aqueles que participaram da organização e constituição da ANC, bem como aqueles que 
forem admitidos até 90 (noventa) dias após a realização da Assembleia Geral Fundacional da ANC. 
§2 Colaboradores são aqueles que manifestarem vontade de serem membros da ANC e contribuírem com sua missão. 

§3 Associados Coordenadores são os associados que manifestarem sua vontade de serem coordenadores, cumprirem os 

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

§4 Associados Líderes são os coordenadores que cumprirem os critérios e requisitos apontados no regimento interno para 

tal e receberem o aceite pelo Conselho de Líderes. 

§5 A Associação será composta de um número ilimitado de associados, que se comprometam com os fins estatutários da 

associação. 

Art.8. São direitos dos associados coordenadores, desde que quites com suas obrigações sociais: 

I – votar e ser votado para os cargos eletivos; 



 3 

II – participar e votar nas assembleias gerais; 

III – participar de atividades da ANC, ter voz em suas instâncias e participar como ouvinte das reuniões do Conselho de 

Líderes; 

IV – examinar e se manifestar sobre quaisquer documentos da ANC; e 

V – desligar-se da ANC a qualquer tempo desde que expresse essa intenção por escrito. 

Art.9. São deveres dos associados coordenadores: 

I- cumprir e fazer cumprir as finalidades da ANC; 

II- pagar a anuidade; 

III- cumprir as disposições estatutárias e regimentais; 

IV- acatar as determinações da Diretoria. 

Art.10. O associado poderá ser excluído da ANC, por ato do Conselho de Líderes ou do Presidente, quando houver justa 

causa, em deliberação fundamentada. 

§1 O quórum para exclusão de associado será da maioria absoluta dos presentes na reunião do Conselho de Líderes 

especialmente convocado para este fim. 

§2 Da decisão que decretar a exclusão, caberá recurso à Assembleia Geral, devendo ser apresentado no prazo de cinco dias 

contados da reunião do Conselho de Líderes que decretar a exclusão. 

§3 Preservada a competência do Conselho estabelecida no caput deste artigo, será considerada justa causa para exclusão 

de associados fundadores e colaboradores exemplificativamente: 

I- quando, por seus atos, práticas ou palavras, direta ou indiretamente, contrariar os objetivos descritos neste estatuto, no 

regimento interno da ANC, ou nos códigos de conduta que este vier a adotar. 

II- quando deixar de cumprir suas obrigações para com a ANC 

III- quando seu comportamento agredir o espírito associativo; 

IV- quando for condenado por crime doloso com sentença transitada em julgado; 

V- quando se insubordinar contra os fóruns internos de deliberação estabelecidos e as diretrizes da ANC; e 

VI- quando, do ponto de vista da ANC, agir de forma ímproba ou contraria à ordem pública e à lei, ou que cause danos de 

qualquer natureza à ANC, à sua imagem e a de seus associados, ou imagem de seus parceiros. 

CAPITULO V 

Da estrutura Organizacional 

Art.11. São órgãos da ANC: 

I- Assembleia Geral;  

II- Conselho de Líderes; 

III- Diretoria; e 

IV- Conselho Fiscal 

Parágrafo único. A Assembleia Geral, órgão soberano da instituição, constituir-se-á dos associados coordenadores e líderes 

em pleno gozo de seus direitos estatutários. O Conselho de Líderes é o órgão encarregado de estabelecer o planejamento 

das atividades da ANC, diretrizes a serem seguidas pela Diretoria e participar da captação de recursos destinados à 

consecução das ações programas. A Diretoria é o órgão responsável pela direção e execução dos planos e projetos. O 

Conselho Fiscal será responsável pela fiscalização da gestão econômica, financeira e patrimonial da ANC. 

SEÇÃO 1 

Assembleia Geral 

Art.12. Compete à Assembleia Geral: 

I- eleger e dar posse aos integrantes do Conselho de Líderes e Diretoria, a não ser em caso de vacância, quando esta 

competência será do Conselho de Líderes, conforme art. 14; 

II- apreciar recursos contra decisões do Conselho de Líderes: 

III- decidir sobre reformas do Estatuto; 

IV- decidir sobre a extinção da entidade: 
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V- deliberar sobre a destituição dos administradores; 

VI- resolver casos omissos deste estatuto. 

Art.13. A ANC reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por ano, para: 

I- apreciar o relatório anual de atividades da Diretoria; 

II – tomar conhecimento das contas e o balanço aprovado pelo Conselho de Líderes. 

§1 A Assembleia Geral realizar-se-á, extraordinariamente, quando convocada: 

pelo Presidente;  

a) por pelo menos dois integrantes da Diretoria; 

b) pelo Conselho Fiscal; 

c) por requerimento de 1/5 (um quinto) dos associados quites com as obrigações sociais. 

§2 A convocação da Assembleia Geral será feita por meio de edital afixado na sede da ANC, informativo no website oficial 

da ANC e por envio de correspondência eletrônica, com prazo mínimo de antecedência de 10 (dez) dias, para os endereços 

eletrônicos dos associados cadastros junto à secretaria da ANC. 

§3 Qualquer Assembleia instalar-se-á em primeira convocação com a maioria dos associados e, em segunda convocação, 

com qualquer número, não exigindo a lei quórum especial. 

§4 Em caso de convocação de Assembleia Geral com o objetivo de destituir administradores da ANC ou para dissolução da 

ANC, sua instalação se dará em primeira convocação, com presença de dois terços de seus associados e em segunda 

convocação com presença de um quinto de seus associados sendo que suas deliberações ocorrerão por maioria simples dos 

presentes. 

SEÇÃO 2 

Conselho de Líderes 

Art.14. O Conselho de Líderes será composto pelos associados líderes, quites com suas obrigações sociais, com mandato de 

duração indeterminada, a ele competindo: 

I - eleger e dar posse aos integrantes da Diretoria e do Conselho Fiscal em caso de vacância; 

II – recomendar novos membros para o Conselho de Líderes; 

III - definir e aprovar as linhas gerais da política da entidade e seu plano orçamentário, a serem seguidos pela Diretoria; 

IV - examinar e aprovar os relatórios e os balanços financeiro-contábeis anuais da entidade; 

V - deliberar sobre a prestação de contas da diretoria, após receber parecer prévio do Conselho Fiscal; 

VI - decidir sobre a conveniência de alienar, transigir, hipotecar ou permutar bens patrimoniais; 

VII - aprovar o Regimento Interno; 

VIII - resolver casos omissos deste estatuto. 

IX - apreciar as necessidades sociais nas cidades pequenas, as necessidades de promoção e apoio aos fornecedores de 

tecnologia social e recomendar prioridades de investimento para a ANC; 

X - discutir e deliberar sobre o plano estratégico das atividades anuais da ANC em conjunto com a Diretoria; 

XI - participar das atividades de mobilização de recursos promovidos pela ANC; 

XII - apreciar e aprovar os relatórios anuais de atividades da ANC antes de serem encaminhados para os demais associados 

e para a Assembleia Geral; 

Art.15. O Conselho de Líderes se reúne, trimestralmente, por convocação do presidente, em data e local estabelecidos no 

ato de convocação. 

§1 Poderá ser convocada reunião do Conselho de Líderes extraordinariamente pelo vice-presidente ou por convocação de 

um quinto de seus conselheiros, em data e local estabelecidos no ato da convocação. 

§2 A convocação para reunião do Conselho de Líderes se dará por meio de edital afixado na sede da ANC, informativo no 

website oficial da ANC e por envio de correspondência eletrônica, com prazo mínimo de antecedência de 10 (dez) dias, para 

os endereços eletrônicos dos associados cadastrados junto à secretaria da ANC. 

§3 Qualquer reunião do Conselho de Líderes se instalará em primeira convocação com a maioria dos seus integrantes, e em 

segunda convocação, com qualquer número, sendo que suas deliberações ocorrerão por maioria simples. 
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SEÇÃO 3 

Da Diretoria 

Art.16. A Diretoria será composta de 4 dirigentes (quatro) e suplentes para a tesouraria, conforme designação abaixo. 

I- Presidente; 

II- Vice-Presidente; 

III- Secretário; 

IV-  Tesoureiro e tesoureiro suplente; 

§1 A diretoria será eleita pela Assembléia Geral, para mandato de 5 (cinco) anos, permitida reeleição. 

§2 A primeira diretoria será eleita pela Assembleia fundacional para um mandato de 1 (um) ano. 

§3 Não havendo impedimentos específicos, os cargos de dirigente da ANC poderão ser acumulados pelos demais dirigentes 

ou membros do Conselho de Líderes. 

Art.17. Compete ao presidente: 

I- coordenar o trabalho da ANC; 

II- convocar e presidir as reuniões da ANC e da Diretoria; 

III- representar a ANC ativa ou passivamente, frente a órgãos públicos e privados, pessoas físicas ou jurídicas, 

promovendo sua representação em todas as instâncias por meio de presença pessoal ou outorga de poderes; 

IV- assinar, em conjunto com o tesoureiro ou tesoureiro suplente, a movimentação de contas bancárias e aplicações 

financeiras da ANC;  

V- contratar e demitir funcionários e prestadores de serviço; e 

VI- realizar avaliação do impacto social da organização e escrever relatório anual para os associados. 

Art.18. Compete ao Vice-Presidente: 

I- substituir o presidente nas suas faltas e impedimentos 

Art.19. Compete ao Secretário: 

I- praticar os atos de Secretaria. 

II- manter o arquivo e guarda de papéis e documentos da ANC. 

III- colaborar com o Presidente na direção e execução de todas as atividades da Associação  

IV- secretariar as reuniões do Conselho e da Diretoria, redigindo as respectivas atas. 

Art.20. Tesoureiro: 

I - movimentar, conjuntamente com o Presidente, as contas bancárias e aplicações financeiras da ANC 

II- arrecadar e contabilizar as contribuições, rendas, auxílios e donativos destinados à Associação, mantendo em dia a 
escrituração;  

III- preparar os pagamentos de todas as obrigações  
IV- acompanhar e supervisionar os trabalhos de contabilidade, contratados com profissionais habilitados, cuidando 

para que todas as obrigações fiscais e trabalhistas sejam devidamente cumpridas em tempo hábil;  
V- apresentar relatórios de receitas e despesas, sempre que forem solicitados; V- apresentar o relatório financeiro a ser 

submetido à Assembleia Geral; 

Art.21. Tesoureiros-suplentes: 

I- substituir o tesoureiro nas suas faltas e impedimentos; 

II- desempenhar funções de tesoureiro para programas específicos da associação, designados pelo presidente. 

§2 O dirigente que se afastar definitivamente de suas funções, terá como substituto coordenador ou líder indicado pelo 

Conselho de Líderes para completar o respectivo mandato, em reunião especialmente destinada para tal fim. 

SEÇÃO 4 

Do Conselho Fiscal 

Art.22. O Conselho fiscal é órgão de fiscalização da gestão econômica financeira da ANC, sendo constituído por 2 (dois) 

membros titulares, integrantes do quadro de associados. 

Parágrafo único. O mandato do Conselho Fiscal será coincidente com o mandato da Diretoria. 
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Art.23. Compete ao Conselho Fiscal: 

I- fiscalizar o impacto social da ANC; 

II- Fiscalizar a gestão econômico-financeira da ANC e aprovar as contas; 

III- Opinar sobre os Relatórios de Desempenho Financeiro e Contábil, bem como sobre as operações patrimoniais 

realizadas e sobre o Relatório Anual de Impacto Social, emitindo parecer, a cada ano, sobre as prestações de 

contas da diretoria; 

IV-  Opinar sobre a aquisição e alienação de bens. 

§1. Os pareceres emitidos pelo conselho fiscal serão submetidos à apreciação e aprovação do Conselho de Líderes. 

§2 O Conselho reunir-se-á ordinariamente a cada três meses e, extraordinariamente, sempre que necessário e convocado 

pela Diretoria ou pelo Conselho de Líderes com antecedência mínima de 10 (dez) dias. 

CAPITULO VI 

Das Disposições Gerais 

Art.24. A reforma deste Estatuto ou dissolução da ANC só poderá ser realizada pelo voto concorde de dois terços dos 

presentes em reunião da Assembleia Geral especialmente convocada para este fim, não podendo ela deliberar, em primeira 

convocação, sem a maioria absoluta dos seus membros. 

Art.25. Os cinquenta primeiros Associados Fundadores automaticamente comporão o primeiro Conselho de Líderes da ANC. 

Parágrafo único. As eleições subsequentes ocorrerão nas reuniões ordinárias da Assembleia Geral, sendo respectivas posses 

tomadas imediatamente perante o mesmo, na mesma reunião. 

Art.26. A eleição e posse da primeira Diretoria, com mandato de 1 (um) ano, será realizada durante a Assembleia Geral de 

constituição da ANC, sendo permitida a reeleição. 

Parágrafo único. As eleições subsequentes ocorrerão nas reuniões ordinárias do Conselho de Líderes, sendo respectivas 

posses tomadas imediatamente perante o mesmo, no decorrer da mesma reunião. 

Art.27. O exercício financeiro da ANC coincidira com o ano civil. 

Art.28. Os associados da ANC não responderão, nem mesmo subsidiariamente, pelas obrigações contraídas em seu nome. 

Art.29. A ANC adotará práticas de gestão administrativa, necessárias e suficientes a coibir obtenção, de forma individual ou 

coletiva, de benefícios ou vantagens pessoais, em decorrência da participação em qualquer processo decisório. 

Art.30. Em caso de extinção ou dissolução da ANC a totalidade dos bens que compõe seu patrimônio deverá ser destinada 

a instituições concernente qualificada nos termos da Lei 9.790/99 como OSCIP, preferencialmente com o mesmo objetivo 

social e sediadas em cidades pequenas. 

Art.31. Na execução de suas atividades, a ANC observará os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

publicidade, da economicidade e da eficiência. 

Art.32. Vindo a ANC a perder a qualificação de que trata a Lei 9.790/99, o patrimônio por ela adquirido com recursos públicos 

durante o período em que gozou da referida classificação, será destinado a outra entidade de interesse publico qualificada 

igualmente como OSCIP, preferencialmente que tenha objetivos iguais. 

Art.33. O Conselho de Líderes deverá preparar e aprovar o Regimento Interno da ANC no prazo de um ano contado da sua 

fundação. 

O presente Estatuto foi aprovado em Assembleia Geral do dia 23 de Janeiro de 2016 da Associação Nossa Cidade, conforme 

consta na respectiva ata, e entrará em vigor a partir do seu registro no cartório de pessoas jurídicas. 

 

Belo Horizonte, 23 de janeiro de 2016. 

 

 

Renato Aristides Orozco Pereira 
Presidente da Associação Nossa Cidade 


