CAPITULO I
Da Denominayao, Sede, Objetivos e Durayao
Art. 1° - Sob a denominayao de ORGANIZA<;Ao PROJETO SOMOS UM, fica constituida a Organizayao sem fins lucrativos, que sera
regida pelo presente estatuto e pela legislayao pertinente.
Art. 2° - A sede da organizar;:ao sera a Estrada do Tinguazinho, n° 601-Austin. CEP: 26397-380, Cidade de Nova Iguar;:u, Estado do Rio de
Janeiro.
Art. 3° - A Organizar;:lio PROJETO SOMOS UM, tern como base a democracia interna e a disciplina, e como objetivos programaticos,
promoyao da assistencia social; promoyao da cultura, defesa e conservaylio do Patrimonio hist6rico e artistico; promoyao gratuita da
educaylio, da saude, da seguranya alimentar e nutricional; defesa, preservaylio e conservaylio do meio ambiente e promoyao do
desenvolvimento sustentavel; promor;:lio do voluntariado, do desenvolvimento economico e social e combate a pobreza; experimentar;:ao,
nao lucrativa, de novos modelos s6cio-produtivos e de sistemas altemativos de produylio, comercio, emprego e credito; promoylio de
direitos estabelecidos, construylio de novos direitos e assessoria juridica gratuita de interesse suplementar; promoylio da etica, da paz, da
cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais; reintegraylio e planejamento familiar; estudos e pesquisas,
desenvolvimento de tecnologias altemativas, produylio e divulgaylio de informar;:oes e conhecimentos tecnicos e cientificos; elaboraylio e
viabilizar;:lio de projetos de urbanizar;:lio; desenvolvimento de programas de incluslio social e erradicaylio do trabalho infanti!.
§ 1°_ A ORGANIZA<;Ao PROJETO SOMOS UM nlio distribui entre seus membros, conselheiros, diretores, empregados ou doadores
eventuais excedentes operacionais, brutos ou liquidos, dividendos, bonificayoes, participar;:oes ou· parcelas do seu patrimonio, auferidos
mediante 0 exercicio de suas atividades, e os aplica integralmente na consecuylio do seu objetivo social.
§ 2°_ Para os fins deste artigo, a dedicaylio as atividades nele previstas configura-se mediante a execuylio direta de projetos, programas,
pianos de ayoes correlatas, por meio da doaylio de recursos fisicos, humanos e financeiros, ou ainda pela prestaylio de serviyos
intermediarios de apoio a outras organizar;:oes scm fins lucrativos c a 6rglios do setor publico que atuem em areas afins.

Art.6°-A organizaylio disciplinara seu funcionamento por meio de ordens normativas, emitidas pela Assembleia Geral, e ordens executivas,
emitidas pela diretoria.
Art. 7° - A fim de cumprir suas finalidades, a ORGANIZA<;Ao PROJETO SOMOS UM se organizara em tantas unidades de prestayao de
serviyos, quantas se fizerem necessarias, em todas as unidades da federaylio, ou no exterior, as quais se regerlio pelas disposiy5es
estatutarias.
CAPITULO
Dos Membros, Direitos, Deveres e Penalidades
Art. 8° - Serlio admitidas como membros todas as pessoas, sem impedimento legal, mediante proposta abonada por dois membros e
aprovada pela Diretoria.
A organizaylio nlio tera preconceito quanta it cor, religilio, nacionalidade ou politica partidaria.
Art. 9° - A ORGANIZA<;Ao PROJETO SOMOS UM, adotara quatro categorias de membros:
Fundador, corporativo, contribuinte e hoeorario.

III - Membro contribuinte, pessoa fisica ou juridica que colabora com doayoes e/ou participa
organizaylio.

e colabora regularmente nas atividades da

IV - Membro honorifico, pessoa, fisica ou juridica, identificada com os objetivos da organizaylio e que, pel a relevancia de serviyos
prestados aos nossos objetivos mereya 0 reconhecimento formal.
Art. 10° - A Organizaylio constituira sua receita atraves de contribuiyoes esponmnea, doayoes, verbas de parcerias com
governamentais ou com outras sociedades.

- cumprir e acatar as decisoes da Diretaria e do presente estatuto;
- manter 0 pagamento de suas contribui~6es rigorosamente em dia, quando houver;
- zelar pelos bens ma ••'Cis e im<J..'eisda organizaqao;
- COll1pareceras Assembh\ias e acatar suas decis6es;

- comparecer, propor e tomar parte nos debates das Assembleias;
- comunicar para a Assemb1<~iaGeral, quando houver qualquer ato da Diretoria que the pare~a incoll1pativel;

- sugerir l\l'Vdifica~5es cfu'Ciu1gu'Cb'Clieficas para a Olg:miza~aCi,

As viola~6es da disciplina e da 6tica ou 0 descumprimento do regill1ento interno., praticados par membros serao apuradas
em processo conduzido pelo conselho de 6tica e disciplina competente, que recomendara nos processos disciplinais, as
penalidades cabiveis ao respectivo executivo.

CAPITULO III
Qa Diretoria
Art. 17° - A Organizac;ao sera dirigida por uma Diretoria executiva e urn Conselho Deliberativo, eleito pela Assell1bleia Geral, para
urn mandato de tres anos, podendo ser reeleita totalmente por dois periodos consecutivos.

Presidente, a quem compete:
I - representar a ORGANIZA<;:A.O PROJETO SOMOS UM nas atividades de carater pennanente;
II-deseYi'v~kv'Cras articula~{)es ll'CCessarias para 0 cumprimellto das atividades',
III - curnprir e fazer cumprir este estatuto e 0 regimento interno;
IV - presiilir a Assemble)a GeraJ;
V - convocar e presidir as reuni6es da diretoria.
Vice-presidente, a quem compete:
I - substituir 0 Presidente no caso....
de impedimento ou falta, bem como auxilia-lo em suas atividades e sucede-Io nos ternlOS deste
estatuto;
II - promover atividades sociais para os filiados e encontros com entidades congeneres para 0 desenvolvimento de atividades de

interesses comuns;
III - cumprir e fazer os principios e normas das leis vigentes e as disposi~6es deste estatuto;
'da D'rretona. e das ~
IV- assinar ~l.mtatnellte com os den.lais membros efetivos da Diretoria Execl.ltiva as atas de suas reUllioes
Assembleias Gerais.

Tesoureiro, a quem compete:
I - manter sob sua responsabilidade todos os documentos referentes as receitas e despesas da Associac;ao, contabilizando-as nos
termos da legislac;ao em vigor;
II - orientar, realizar e fiscalizar os trabalhos da Tesouraria;
III - preparar e encaminhar ao Conselho Fiscal, mensahnente, os relatorios e os balancetes de verifica<;ao de receitas e despesas;
IV - preparar a documentac;ao para as Assembleias de Prestac;ao de Contas da Diretoria e de Previsao Orc;amentfuio, submetendo-a ao
previo parecer do Conselho Fiscal;
V - assinar junta mente com 0 Presidente , os cheques para pagamento das despesas;
VI - assinar todos os documentos referentes a Tesouraria;
VII - manter sob deposito bancario os valores recebidos, exceto os necessarios as despesas rotineiras;
VIII - exigir, cumprir e fazer cumprir as leis e as nonnas deste estatuto.
Diretor de cultura e cidadania, a quem compete:
I - promover a divulgac;ao e 0 acesso aos programas
populac;6es carentes;
II - elaborar e viabilizar esses programas.

sociais e culturais, desenvolvidos

pela organizac;ao, exclusivamente

para

CAPiTULOIV
Do Conselho Deliberativo

Art. 200 - 0 Conselho Deliberativo compor-se-a de 03 (tres) membros efetivos, composto por socios Fundadores desta Instituic;ao e
eleitos a cada 04(quatro) anos pela Assembleia Geral da Instituic;ao, sendo 01 (um) Presidente, 01 (urn) Vice - Presidente ,01 (urn) 10
Secretano e 01 (urn) 2" Secretano ..

a) fiSCali2'dI,orientar e compartilhar dos trabalhos da Diretoria;
b} convocar as Assembleias gerais e e:x.1:raordinanas;
c) reunir-se trimestrabnente para anaJisar 0 desempenho da Diretoria;
d) Convocar nos primeiros 120 (cento e vinte) dias apos 0 encerramento do exercicio financeiro, que devera ocorrer sempre no dia 31
de dezembro de cada ano, assembleia geral ordinaria, para analisar e votar as contas e os relatorios das atividades do exercicio findo.

CAPiTULOV
Do COl1selho Fiscal

Art. 250 - 0 Conselho Fiscal compor-se-a de (03) tres membros efetivos, sendo os mesmos eleitos pelo perfodo de 03 (tres) anos, pela
Assembleia Geral da Instituic;ao e poderao ser reeleitos.
Art. 26° - Compete ao Conselho Fiscal:
- examinar 0 balanc;o geral do exercicio e 0 relat6rio da diretoria, emitindo parecer, quando solicitado;
- opinar, quando solicitado, sobre 0 desempenho da Diretoria.
Panigrafo u.mco - Os membros do Consellio Fiscal exercerao
remunerac;ao.

CAPiTULOVI
Da AssembJeia Geral

seus mandatos e desempenharao

~~

suas atividades

sem qualq 'eI

Art. 28° - A AssembIeia Geral Extraorrunana podenl ser convocada: pelo Conselho Deliberativo, pela Diretoria, peto Conselho Fiscal
ou, ainda, por gropo que represente l/S (mu quinto) dos membros com direito a voto.
Art. 29° - As Assembh~ias Gerais serao convocadas com antecedencia minima de 15 dias e no maximo com 30 dias, atraves de edital,
nos termos deste artigo, afixado na sede social ou publicado em orgao de divulga~ao local, neste caso, deternrinando 0 locaL 0 dia, 0
mes, a hora e a pauta.

§ ,I ° - PZU'2las dehbei'2l~Oes '2lque se iefeiem os mcisos II e IV
assembleia especialmente convocada para este fim.

e exigido

0

voto concorde de 2/3 (dois ter~os) dos presentes

a

§ 2° - A assembleia de que trata 0 paragrafo anterior, nao podera deliberar, em primeira convocaitao, sem a maio ria absoluta dos
membros, ou com menos de 1/3 (um ter~o) nas convoca~oes seguintes.
§ 3° - Anualmente ate 0 5° (quinto) dia uti! do mes de janeiro sera realizada urna assembleia geral para aprova~ao das contas do
exercicio findo, bem como elei~ao dos administradores, quando for 0 caso.
§ 4° - Com antecedencia minima de IS (quinze) dias da rea1iza~ao da assembleia geral de que trata 0 paragrafo anterior, sera dada
publicidade em jomal de circulaitao local, do relatorio de atividades e das demonstra~oes financeiras do exercicio findo.

§ 5° - a relatorio das atividades e as demonstra~oes financeiras serno apresentadas as aprecia~ao da assembleia geral, acompanhados
de urn exemplar da publica~ao que trata 0 paragrafo anterior, bem como de certidoes negativas de debito do INSS e FGTS.
§ 6° - Para a instala~ao da assembIeia geral, com exce~ao do previsto no panlgrafo 2° , sera necess'llio que em primeira chamada,
estejam presentes 1/3 (urn ter~o) dos membros, e em Segunda chamada, uma hora depois, com qualquer nu...-rnero.
Art. 31° - As delibera~5es das Assembleias Gerais serno tomadas pela maioria de votos dos membros presentes, exceto
paragrafo 1.0 do art. 30.

CAPiTULO VII
Da Dissolu~ao e Liquida~ao

0

previsto no

§~iO' ~ Diss~lvida a Orgmllza<;ao, 0 remanescente do seu patrimolllo liquido, sera destinado it entidade de fins nao economicos, e de
objetivo identico ou semelhante, indicada pel a deliberayao dos membros.

CAPITULO VIII
Disposic;5es Gerais e Transit6rias

Art. 35" - A Diretoria, juntamente com 0 Conselho Deliberativo, podera criar urn Regulamento Intemo, que servinl para regular os
casos menores, principalmente na area administrativa.
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