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Art. 1° - A NAO ME ABANDONE - Organiza~ao da Sociedade Civil de Interesse
Publico, constituida em 07 de Abril de 2009 e uma pessoa juridica de direito privado,
sem fins lucrativos, e dura~ao por tempo indeterminado, com sede na Rua Joao
Mangabinha Filho, 236 - Mangabinha, no municipio de Itabuna Estado da Bahia, CEP:
45.600-465 e foro em Itabuna/BA.

ESTATUTO DE ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVil
DE INTERESSE PUBLICO J OSCIP

Art. 2° - A NAo ME ABANDONE tern por finalidades:

I) Promo<;ao da assistencia social;

II) Promo<;ao da cultura, defesa e conserva<;ao do patrimonio historico e artistico;

III) Promo<;ao gratuita da educa<;ao, observando-se a forma complementar de
participa<;ao das organiza<;6es;

IV) Promo<;ao gratuita da saude, observando-se a forma complementar de
participa<;ao das organiza<;6es;

V) Promo<;ao da seguran<;a alimentar e nutricional;

VI) Defesa, preserva<;ao e conserva<;ao do meio ambiente e promo<;§o do
desenvolvimento sustentavel;

VII) Promo<;ao do voluntariado;

VIII) Promo<;ao do desenvolvimento economico e social e combate a
pobreza;

IX) Experimenta<;ao sem fins lucrativos de novos modelos socioprodutivos e de
sistemas alternativos de produ<;ao, comercio, emprego e credito;

X) Promo<;ao de direitos estabelecidos, constru<;ao de novos direitos e assessoria
juridica gratuita de interesse suplementar;

XI) Promo<;ao da etica, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia
e de outros valores universais;

XII) Estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas,
produ<;ao e divulga<;ao de informa<;6es e conhecimentos tecnicos e cientfficos
que digam respeito as atividades supra mencionadas.

Parilgrafo Unico - A NAo ME ABANDONE nao distribui entre os seus socios ou
associados, conselheiros, diretores, empregados ou doadores eventuais excedentes
operacionais, brutos ou Iiquidos, dividendos, bonifica<;6es, participa<;6es ou parcelas
do seu patrimonio, auferidos mediante 0 exercicio de suas atividades, e os aplica
integralmente na consecu<;ao do seu objetivo social.
Art. 3° - No desenvolvimento de suas atividades, a NAO ME ABANDONE observara
os principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e
da eficiencia e nao fara qualquer discrimina<;ao de ra<;a, cor, genero ou religiao.

Paragrafo Onico - Para cumprir seu proposito a entidade atuara por meio da execu<;ao
direta de projetos, programas ou pianos de a<;6es, da doa<;ao de recursos fisicos,
humanos e financeiros, ou presta<;ao de servi<;os intermediarios de apoio a outras
organiza<;6es sem fins lucrativos e a orgaos do setor publico que atuam em areas
afins.



Art. 4° - A NAO ME ABANDONE disciplinara seu funcionamento por meio de Ordens
Normativas, emitidas pela Assembleia Geral, e Ordens Executivas, emitidas pela
Diretoria.

Art. 5° - A fim de cumprir suas finalidades, a Institui(fao se organizara em tantas
unidades de presta(fao de servi(fos, quantas se fizerem necessarias, as quais se
regerao pelas disposi(foes estatutarias.

Capitulo II - DOS ASSOCIADOS

Art. 6° - A NAO ME ABANDONE e constituida por numero ilimitado de associados,
distribuidos nas seguintes categorias: fundador, benfeitor, honorario, contribuinte e
outros.

Pan3grafo Onico: A admissao e a exclusao dos associados e atribui(fao da Assembleia
Geral.

Art. 7° - Sao direitos dos associados quites com suas obriga(foes sociais:

1- votar e ser votado para os cargos eletivos; (somente os fundadores)

II - tomar parte nas Assembleias Gerais; (todos os membros)

Art. 8° - Sao deveres dos associados:

I - cumprir as disposi(foes estatutarias e regimentais;

II - acatar as decisoes da Diretoria;

Art. go - Os associados nao respondem, nem mesmo subsidiariamente, pelos
encargos da Institui(fao. P'--'~~'''~

~Capitulo III - DA ADMINISTRACAO 1

Art. 10 - A NAO ME ABANDONE sera administrada por:

I - Assembleia Geral;

II - Diretoria;

III - Conselho Fiscal.

Paragrafo unico

A Institui(fao remunera seus dirigentes que efetivamente atuam na gestao executiva e
aqueles que Ihe prestam servi(fos especificos, respeitados, em ambos os casos, os
valores praticados pelo mercado na regiao onde exerce suas atividades.

Art. 11 - A Assembleia Geral, 6rgao soberano da Institui(fao, se constituira dos s6cios
em pleno gozo de seus direitos estatutarios.

Art. 12 - Compete a Assembleia Geral:

I - eleger e destituir a Diretoria e 0 Conselho Fiscal;

II - decidir sobre reformas do Estatuto, na forma do art. 34;

III - decidir sobre a extin(fao da Institui(fao, nos term os do artigo 33;

IV - decidir sobre a conveniencia de alienar, transigir, hipotecar ou permutar bens
patrimoniais;

V - emitir Ordens Normativas para funcionamento interno da Institui(fao;

Art. 13 - A Assembleia Geral se realizara, ordinariamente, uma vez por ano para:

I - aprovar a proposta de programa(fao anual da Institui(fao, submetida pela Diretoria;

II - apreciar 0 relat6rio anual da Diretoria;



III - discutir e homologar as contas e 0 balanc;o aprovado pelo Conselho Fiscal;

Art. 14 - A Assembleia Geral se realizara, extraordinariamente, quando convocada:

I - pela Diretoria;

II - pelo Conselho Fiscal;

III - por requerimento de 51% (cinquenta e urn por cento) dos associados quites com
as obrigac;oes sociais.

Art. 15 - A convocaC;80 da Assembleia Geral sera feita por meio de edital afixado na
sede da Instituic;80 e/ou publicado na impressa local, por circulares ou outros meios
convenientes, com antecedemcia minima de 15 (quinze) dias.

Paragrafo Unico - Qualquer Assembleia se instalara em primeira convocaC;80 com a
maioria dos socios e, em segunda convocaC;80, com qualquer numero.

Art. 16 - A instituic;80 adotara praticas de gest80 administrativa, necessarias e
suficientes, a coibir a obtenC;80, de forma individual ou coletiva, de beneficios e
vantagens pessoais, em decorremcia da participaC;80 nos process os decisorios.

Art. 17 - A Diretoria sera constituida por urn Presidente, urn Vice - Presidente, Primeiro
e Segundo Secretarios, Primeiro e Segundo Tesoureiros.

Paragrafo Unico - 0 mandato da Diretoria sera de 60 meses, sendo vedada mais de
uma reeleiC;80 consecutiva.

Art. 18 - Compete a Diretoria:

I - elaborar e submeter a Assembleia Geral a pro posta de programaC;80 anual da
Instituic;80;

II - executar a programaC;80 anual de atividades da Instituic;80;

III - elaborar e apresentar a Assembleia Geral 0 relatorio anual;

IV - reunir -se com instituic;oes pUblicas e privadas para mutua colaboraC;80 em
atividades de interesse comum;

V - contratar e demitir funcionarios;

VI - regulamentar as Ordens Normativas da Assembleia Geral
Executivas para disciplinar 0 funcionamento interne da Instituic;80;

Art. 19 - A Diretoria se reunira no minimo uma vez por meso

Art. 20 - Compete ao Presidente:

I - representar a NAO ME ABANDONE judicial e extra-judicialmente;

II - cumprir e fazer cumprir este Estatuto e as Ordens Normativas;

III - presidir a Assembleia Geral;

IV - convocar e presidir as reunioes da Diretoria;

V - emitir Ordens Executivas.
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Art. 21 - Compete ao Vice-Presidente:

I - substituir 0 Presidente em suas faltas ou impedimentos;

II - assumir 0 mandato, em caso de vacancia, ate 0 seu termino;

III - prestar, de modo geral, sua colaboraC;80 ao Presidente;

Art. 22 - Compete ao Primeiro Secretario:

I - secretariar as reunioes da Diretoria e da Assembleia Geral e redigir as atas;
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II - publicar todas as noHcias das atividades da entidade;

Art. 23 - Compete ao Segundo Secretario:

I - substituir 0 Primeiro Secretario em suas faltas ou impedimentos;

II - assumir 0 mandato, em caso de vacancia, ate 0 seu termino;

III - prestar, de modo geral, a sua colaborayao ao Primeiro Secretario;

Art. 24 - Compete ao Primeiro Tesoureiro:

I - arrecadar e contabilizar as contribuiy5es dos associados, rendas, auxllios e
donativos, mantendo em dia a escriturayao da Instituiyao;

II - pagar as contas autorizadas pelo Presidente;

III - apresentar relat6rios de receitas e despesas, sempre que forem solicitados;

IV - apresentar ao Conselho Fiscal a escriturayao da Instituiyao, incluindo os relat6rios
de desempenho financeiro e contabil e sobre as operay5es patrimoniais realizadas;

V - conservar, sob sua guarda e responsabilidade, os documentos relativos a
tesouraria;

VI - manter todo 0 numerario em estabelecimento de credito;

Art. 25 - Compete ao Segundo Tesoureiro:

1- substituir 0 Primeiro Tesoureiro em suas faltas e impedimentos;

II - assumir 0 mandato, em caso de vacancia, ate 0 seu termino;

III - prestar, de modo geral, sua colaborayao ao Primeiro Tesoureiro;

Art. 26 - 0 Conselho Fiscal sera constituido por 02 (dois) membros e seus respectivos
suplentes, eleitos pela Assembleia Geral.

§ 100 mandato do Conselho Fiscal sera coincidente com 0 mandato da Diretoria;

§ 20 Em caso de vacancia, 0 mandato sera assumido pelo respectivo suplente, ate 0
seu termino.
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Art. 27 - Compete ao Conselho Fiscal:

I - examinar os Iivros de escriturayao da Instituiyao;

II - opinar sobre os balanyos e relat6rios de desempenho financeiro e contabil e sobre
as operay5es patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para os organismos
superiores da entidade;

III - requisitar ao Primeiro Tesoureiro, a qualquer tempo, documentayao comprobat6ria
das operay5es economico-financeiras realizadas pela Instituiyao;

IV - contratar e acompanhar 0 trabalho de eventuais auditores externos
independentes;

V - convocar extraordinariamente a Assembleia Geral;

Paragrafo Unico - 0 Conselho Fiscal se reunira ordinariamente a cada 12 (doze)
meses e, extraordinariamente, sempre que necessario.

Capitulo IV - DOS RECURSOS FINANCEIROS

Art. 28. Os recursos financeiros necessarios a manutenyao da instituiyao poderao ser
obtidos por:

I - Termos de Parceria, Convemios e Contratos firmados com 0 Poder Pubico pra
financiamento de projetos na sua area de atuayao;



II - Contratos e acordos firmados com empresas e agencias nacionais e int1ffi~Cic>naiS;" ~...:...,

III - Doac;6es, legados e heranc;as; ;';':,<>;(:3

IV -: R.endimenlos de aplica90es_ de seus alivos financeiros e oulros, petin'l!!l~.;", ~o.I.'~.·•.':".;';;;:'i ~':l':a
patnmomo sob a sua admlnlstrac;ao, ! :;:,:>0':;:,::::

V - Contribuic;ao dos associados; L~,~,_..,_E~~;~~~.~,~;HIA_~

VI - Recebimento de direitos autorais etc.

Capitulo V - DO PATRIMONIO

Art. 29 - 0 patrim6nio da NAO ME ABANDONE sera constituido de bens m6veis,
imoveis, veiculos, semoventes, ac;6es e titulos da divida publica.

Art. 30 - No caso de dissoluc;ao da Instituiyao, 0 respectivo patrim6nio Hquido sera
transferido a outra pessoa juridica qualificada nos termos da Lei 9.790/99,
preferencialmente que tenha 0 mesmo objetivo social.

Art. 31- Na hipotese da Instituic;ao obter e, posteriormente, perder a qualificac;ao
instituida pela Lei 9.790/99, 0 acervo patrimonial disponivel, adquirido com recursos
publicos durante 0 periodo em que perdurou aquela qualificac;ao, sera contabilmente
apurado e transferido a outra pessoa juridica qualificada nos termos da mesma Lei,
preferencialmente que tenha 0 mesmo objetivo social.

Capitulo VI - DA PRESTACAO DE CONTAS

Art. 32 - A prestac;ao de contas da Instituic;ao observara no minimo:

I - os principios fundamentais de contabilidade e as Normas Brasileiras de
Contabilidade;

II - a publicidade, por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercicio fiscal, ao
relat6rio de atividades e das demonstrac;6es financeiras da entidade, incluindo as
certid6es negativas de debitos junto ao INSS e ao FGTS, colocando-os a disposic;ao
para 0 exame de qualquer cidadao;

III - a realizac;ao de auditoria, inclusive por auditores extemos independentes se for 0
caso, da aplicac;ao dos eventuais recursos objeto de Termo de Parceria, conforme
previsto em regulamento;

IV - a prestac;ao de contas de todos os recursos e bens de origem publica recebidos
sera feita, conforme determina 0 paragrafo unico do Art. 70 da Constituic;ao Federal.

Capitulo VI - DAS DISPOSICOES GERAIS

Art. 33 - A NAO ME ABANDONE sera dissolvida por decisao da Assembleia Geral
Extraordinaria, especial mente convocada para esse fim, quando se tomar impossivel a
continuac;ao de suas ativi ades.

Art. 34 - 0 presente Est t t pod a ser reformado, a qualquer tempo, por decisao da
maioria absoluta dos s, em Assembleia Geral especial mente convocada para
esse fim, e entrara em r na da de seu registro em Cart6rio.

Art. 35 - Os casos issos se ao resolvidos pela Diretoria e referendados pela
Assembleia Geral.




