
Modelo de Estatuto Social 

Capitulo I 

Da Constituição e dos Objetivos Sociais 

Seção I 

Da Constituição 

Art. 1o. A Organização de natureza associativa e caráter assistencial e educacional, com 

personalidade jurídica de direito privado, doravante denominada 

........................................................, fundada em ........./......../........, é uma sociedade civil sem fins 

lucrativos, com prazo indeterminado de duração, com sede e foro no Município de......................., 

Estado de ..............., será regida pelo presente estatuto e pelas legislações pertinentes. 

Seção II 

Dos Objetivos Sociais 

Art. 2º. - Informar e descrever os objetivos gerais e específicos: abordar as ações sociais que 

efetivamente serão realizadas pela Organização na prática. Ex. Desenvolver atividades nas áreas de 

saúde, ensino, educação, conscientização, propagação e atendimento Pré Hospitalar em situações de 

emergência e urgência e catástrofes; combate a incêndio, e etc.  

Capítulo II 

Da Organização Administrativa 

Trata este tópico da estrutura social de decisão da Organização: Assembleia Geral, Conselho Fiscal, 

Coordenação, etc. órgãos do governo e congêneres para a orientação social da comunidade, etc. 

Seção I 

Da Composição 

Informar como se compõem as instâncias de decisão da Organização de Sociedade Civil. Art. 4o. - 

A estrutura social e administrativa da Organização é composta de: I - Assembleia Geral II - 

Conselho Fiscal IV - Coordenação ou Diretoria. 

 Nas Seções seguintes deverão ser descritas a composição, forma e periodicidade dos mandatos, 

periodicidade das reuniões e competências (o que cabe a cada uma das instâncias definidas). 

Seção II 

Da Assembleia Geral 

Seção III 

Do Conselho Fiscal 

Seção IV 

Da Coordenação ou Da Diretoria 



O capítulo seguinte é reservado à descrição da composição e dos direitos e deveres dos sócios da 

Organização.  

Capítulo III 

Dos Sócios - Direitos e Deveres 

Seção I 

Dos Sócios 

Definir as categorias de sócios - Ex. sócios efetivos: fundadores e convidados; sócios 

colaboradores, sócios contribuintes. Definir claramente as espécies e, se achar conveniente pelo 

perfil da instituição, fazer parágrafo único ao artigo para deixar em aberta possibilidade da criação 

de outras classes de sócios para a Organização. 

Seção II 

Dos Direitos e Deveres 

Descrever claramente os direitos e deveres dos sócios por cada espécie admitida no estatuto. Indicar 

os direitos e deveres comuns a todos em artigos: específicos Ex. admissão, exclusão, licenças, 

afastamentos, voto, contribuição financeira (se houver); e os direitos e deveres específicos de cada 

classe de sócios em forma de Incisos. Ex. Art. 9o. - São direitos específicos dos sócios efetivos: 

I - votar e ser votado para ocupar cargos na coordenação 

II - Outros... . 

Capítulo IV 

Do Patrimônio Social - Constituição, Aplicação e Controle 

Seção I 

Do Patrimônio Social - Constituição 

Art. xx - O patrimônio social da ................................................................. será constituído por: 

I - bens, direitos e haveres doados ou legados pelos sócios; 

II - bens, direitos e haveres doados ou legados por terceiros: pessoas físicas ou jurídicas de direito 

público ou privado, interna ou externas;  

III - bens adquiridos com recursos próprios da ORGANIZAÇÃO; 

IV - outros adquiridos nas formas previstas na legislação civil. 

Art. xxx - As receitas da ................................................................... para atender aos seus objetivos 

sociais serão obtidas mediante: 

a) contribuição voluntária dos sócios;  

b) convênios;  

c) subvenções diversas;  

d) doações;  



e) vendas e serviços de atividades próprias ou de bens que possua ou administre;  

f) juros de capital ou outras receitas da mesma natureza;  

g) outras fontes. 

Art. xxxx - Os recursos financeiros da ................................................... serão depositados em conta 

corrente bancária do Município, cuja movimentação será efetuada sempre por cheques nominais 

assinados solidariamente pelo .................................... e ......................................... (indicar dois 

cargos da Coordenação ou Diretoria definidos para representar a Organização ativa e passivamente 

junto a instituições públicas e privadas, assinando todos os documentos da instituição. Ex. 

Presidente e Coordenador Administrativo e financeiro; Coordenador Executivo e Coordenador 

Administrativo; Presidente e Tesoureiro; Presidente e Diretor financeiro, etc. Isto deve estar 

definido no Capítulo II) 

Parágrafo Único: Se na localidade inexistir estabelecimento bancário, os recursos financeiros serão 

depositados na agência bancária de mais fácil acesso. 

Seção II 

Do Patrimônio Social - Aplicação 

Art. - Os bens patrimoniais serão utilizados única e exclusivamente pela Organização nos objetivos 

sociais definidos nos artigos 2o. e 3o. deste Estatuto. 

Art. - A aplicação dos recursos financeiros será feita de com acordo com os projetos sociais 

previamente aprovados, com os planos de ação e orçamentos anuais elaborados e aprovados pela 

Assembleia Geral. 

Art. - A Coordenação (ou a Diretoria) poderá, conjuntamente, tomar decisões administrativas de 

aplicação de recursos da Organização, visando a proteção do seu patrimônio social, que serão 

submetidas posteriormente à aprovação da Assembleia Geral. 

Seção III 

Do Patrimônio Social - Controle 

Art. O exercício financeiro da .................................................. coincidirá com o ano civil; 

Art. Será elaborado orçamento anual que compreenderá todas as receitas, despesas e investimentos 

da Organização, e será aprovado pela Assembleia Geral para execução no ano seguinte. 

Art. A prestação de contas da Organização, elaborada pela sua administração, deverá conter, dentre 

outros, os seguintes elementos: 

I. balanço patrimonial, evidenciando, analiticamente, a composição dos ativos e passivos, 

com a conotação clara do patrimônio social líquido existente;  

II. demonstração do resultado social do exercício, com indicação clara do superávit ou 

déficit entre as receitas e despesas; 



III. relatórios financeiros dos projetos sociais; 

IV. relatório financeiro consolidado das receitas e despesas em comparação com as receitas 

e despesas constantes do orçamento do ano. 

 

Parágrafo Único - A prestação de contas anual deverá conter o parecer do Conselho Fiscal antes do 

seu encaminhamento para apreciação e aprovação pela Assembleia Geral. 

Art. A administração da Organização deverá encaminhar, juntamente com a prestação de contas, a 

proposta orçamentária e o plano de ação para o exercício seguinte para serem submetidos a 

aprovação da Assembleia Geral. 

Capitulo V 

Das Disposições Gerais 

Art. Os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas da Organização a não ser 

que no exercício da administração tenham agido de má-fé ou com improbidade em detrimento do 

patrimônio da instituição, em descumprimento as normas deste Estatuto e à legislação vigente. 

Art. A Organização não visa a distribuição de lucros ou dividendos a dirigentes e associados, sob 

nenhuma forma ou pretexto. 

Art. A Organização não remunerará os seus sócios e dirigentes pelas funções representativas que 

exercem, recebimento de lucro, gratificações, bonificações ou vantagens, exceto nos casos de 

prestação de serviços profissionais....... 

Art. A dissolução ou extinção da Organização será deliberada pela maioria absoluta dos sócios, em 

Assembleia Geral específica para o assunto. 

Parágrafo Único - O patrimônio será destinado a Organizações sem fins lucrativos, devidamente 

registrada no CNAS, ou instituição pública. 

Art. Este estatuto somente será reformulado em Assembleia Geral, com a aprovação de 2/3 (dois 

terços) dos sócios com direito a voto da .......................................................... 

 

Cidade, ......... de ...........................de ............... 

 

Presidente 

Coordenadores (ou Diretores) 

 

Visto do Advogado 

OAB xxxxx 
 


