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ESTATUTO SOCIAL 

Ação entre Amigos BSB – (AEA-BSB) 
 

CAPÍTULO PRIMEIRO 
Nome e Natureza Jurídica 

Art. 1º - Sob a denominação de Ação entre Amigos BSB – (AEA-BSB), fica instituída esta associação civil 
sem fins lucrativos ou econômicos, que se regerá por este ESTATUTO e pelas normas legais pertinentes.  

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

Da Sede 
Art. 2º - A Ação entre Amigos BSB – (AEA-BSB) terá sua sede e foro na cidade de Brasília-DF, à SHCES 
Qd.1401 Bl.C Ap.304 – Cruzeiro Novo – Brasília-DF, podendo abrir filiais ou agências em outras cidades ou 
unidades da Federação, bem como no exterior. 
Art. 3º - O prazo de duração da Ação entre Amigos BSB – (AEA-BSB) é indeterminado. 

 
CAPÍTULO TERCEIRO 

Dos Objetivos 
Art. 4º - A Ação entre Amigos BSB – (AEA-BSB) tem por finalidade apoiar e desenvolver ações de 
voluntariado visando arrecadar doações, além de promover momentos de descontração para os 
atendidos e voluntários, em instituições e comunidades de todo o Distrito Federal e entorno com a força 
da caridade, do amor, do trabalho e da amizade. 
Parágrafo Primeiro - Para a consecução de suas finalidades, a Ação entre Amigos BSB – (AEA-BSB) 
poderá sugerir, promover, colaborar, coordenar ou executar ações e projetos visando: 
I - execução de ações sociais em instituições e comunidades do Distrito Federal e entorno; 
II - promoção da assistência social; 
III- defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável; 
IV - promoção do voluntariado e 
V - promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores 
universais. 
Parágrafo Segundo - A dedicação às atividades acima previstas configura-se mediante a execução direta de 
projetos, programas, planos de ações correlatas, por meio da doação espontânea e livre de recursos físicos, 
humanos e financeiros. 
Art. 5º - A Ação entre Amigos BSB – (AEA-BSB) não se envolverá em questões religiosas, político-
partidárias, comerciais ou em quaisquer outras que não se coadunem com seus objetivos institucionais. 

 
CAPÍTULO QUARTO 

Dos Associados, Seus Direitos e Deveres. 
Art. 6º - A Ação entre Amigos BSB – (AEA-BSB) é constituída por número ilimitado de Associados, os 
quais serão das seguintes categorias: fundadores, efetivos e colaboradores. 
Art. 7º - São associados fundadores, os associados que idealizaram e fundaram o projeto da Ação entre 
Amigos BSB – (AEA-BSB) desde seus primeiros movimentos; 
Parágrafo Primeiro – os associados fundadores têm por dever, independente de demais cargos ocupados, 
manter a finalidade dos objetivos de criação, não permitindo que a Ação entre Amigos BSB – (AEA-BSB), 
desvie-se deles em nenhum momento; 
Parágrafo Segundo: os associados fundadores formarão o Conselho Consultivo que apenas intervirá em 
qualquer atividade da Ação entre Amigos BSB – (AEA-BSB) para sanar desvios de finalidade. 
Parágrafo Terceiro – Não há admissão de novos associados fundadores. 
Art. 8º - São associados colaboradores pessoas físicas ou jurídicas, sem impedimento legal, que venham a 
contribuir na execução de projetos e na realização dos objetivos da Ação entre Amigos BSB – (AEA-BSB) 
em forma de apoio material, financeiro, dentre outros, optando manter-se à distância físicamente;  
Art. 9º - São associados efetivos as pessoas físicas ou jurídicas, sem impedimento legal, que assinaram os 
atos constitutivos da entidade e outros que venham a ser admitidos nos termos deste Artigo, Parágrafo 
Primeiro, do presente Estatuto.  
Parágrafo Primeiro - A admissão de novos associados efetivos ou colaboradores será livre se não houver 
nenhum fato impeditivo ou que contrarie os objetivos da Ação entre Amigos BSB – (AEA-BSB). 
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Parágrafo Segundo - Os associados colaboradores que participarem das ações realizadas pela Ação entre 
Amigos BSB – (AEA-BSB), passarão automaticamente à condição de associados efetivos, salvo vontade 
expressa dos próprios associados de permanecer como associado colaborador. 
Art. 10º - Os associados, independente de categoria, não respondem individualmente, solidária ou 
subsidiariamente pelas obrigações da Ação entre Amigos BSB – (AEA-BSB), nem pelos atos praticados por 
seus coordenadores. 
Art. 11 - São direitos dos associados: 
I - participar de todas as atividades da Ação entre Amigos BSB – (AEA-BSB); 
II - propor a criação e tomar parte em comissões e grupos de trabalho, quando convidados para estas funções, 
sendo livres para aceitar ou não; 
III - apresentar propostas, programas e projetos à Coordenação Geral e Financeira em concordância com os 
objetivos da Ação entre Amigos BSB – (AEA-BSB). 
IV - ter acesso a todos os livros de natureza contábil e financeira, bem como a todos os planos, relatórios, 
prestações de contas e resultados de auditorias. 
Parágrafo Único - Os direitos dos associados previstos neste Estatuto são pessoais e intransferíveis. 
Art. 12 - São deveres dos associados: 
I - observar o Estatuto, regulamentos, regimentos, deliberações e resoluções dos órgãos da sociedade; 
II - cooperar para o desenvolvimento da Ação entre Amigos BSB – (AEA-BSB) e difundir seus objetivos e 
ações. 
III - autorizar, de forma gratuita e sem qualquer ônus, a Ação entre Amigos BSB – (AEA-BSB) a utilização 
de sua imagem, vinculados em material produzido nos eventos da Ação entre Amigos BSB – (AEA-BSB), 
tais como fotos, vídeos, entre outros, em todos os meios de divulgação possíveis, quer sejam na mídia 
impressa (livros, catálogos, revista, jornal, entre outros), televisiva (propagandas para televisão aberta e/ou 
fechada, vídeos, filmes, entre outros), radiofônica (programas de rádio/podcasts), escrita e falada, Internet, 
Banco de dados informatizados, Multimídia, “home video”, DVD, entre outros, e nos meios de Comunicação 
interna, como jornal e periódicos em geral, na forma de impresso, voz e imagem. 
IV – fazer cessão a título gratuito e sem qualquer ônus de todos os direitos relacionados à imagem, bem como 
autorais dos trabalhos, desenvolvidos, incluindo as artes e textos que poderão ser exibidos, juntamente com a 
imagem ou não. 
V – no caso do associado não autorizar o uso do direito de sua imagem, conforme citados nos incisos III e IV 
do Art. 12, deverá registrar por escrito a sua não concordância e encaminhar à Coordenação Geral e 
Financeira da Ação entre Amigos BSB – (AEA-BSB). 
VI – validar juntamente com a Coordenação Geral e Financeira todos os documentos e divulgações a serem 
feitos. 
Art. 13 - Considera-se falta grave, passível de exclusão, provocar ou causar prejuízo moral ou material para a 
Ação entre Amigos BSB – (AEA-BSB) ou para qualquer um de seus demais associados. 
Art. 14 – A liberdade do voluntariado será rigorosamente respeitada na Ação entre Amigos BSB – (AEA-
BSB). 
Parágrafo Único - O pedido de saída de qualquer associado será imediatamente aceito a qualquer momento, 
sempre que não haja impeditivo quanto a possíveis pendências relacionadas às responsabilidades perante a 
Ação entre Amigos BSB – (AEA-BSB). 
 

CAPÍTULO QUINTO 
Das Assembleias Gerais 

Art. 15 - A Assembleia Geral é o órgão máximo da Associação, constituindo-se pelos associados fundadores 
e efetivos da Ação entre Amigos BSB – (AEA-BSB). 
Art. 16 - A Assembleia Geral reunir-se-á extraordinariamente sempre que necessário, e ordinariamente 1 
(uma) vez por ano, para deliberar sobre os seguintes temas: 
I - apreciação e aprovação do Balanço Anual e demais relatórios financeiros do exercício anterior, e o 
Orçamento e Plano Anual de Trabalho para o novo exercício; 
II - nomeação ou destituição da Coordenação Geral e Financeira; 
III - nomeação dos membros do Conselho Fiscal; 
IV - deliberar sobre a reforma e alterações do Estatuto; 
V - deliberar sobre a extinção da Associação e a destinação do patrimônio social; 
VI - deliberar sobre casos omissos e não previstos neste Estatuto. 
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Art. 17 - As Assembleias Gerais poderão ser sugeridas pelas Coordenações ou por qualquer um dos 
Associados, cabendo à Coordenação Geral e Financeira verificar a pertinência da convocação ou não da 
Assembleia; 
Parágrafo Único - A convocação da Assembleia Geral, ordinária ou extraordinariamente, dar-se-á através de 
comunicado a todos os associados, e com antecedência mínima de 7 (sete) dias. 
Art. 18 - O quórum mínimo exigido para a instalação da Assembleia Geral, a qualquer tempo, é de 10 (dez) 
associados efetivos e um sócio fundador. 
Parágrafo Primeiro - Terão direito a voto nas assembleias todas as categorias de associados: fundadores, 
efetivos e colaboradores. 
Parágrafo Segundo - Somente terão direito a voto nas Assembleias os brasileiros natos ou naturalizados há 
mais de dez anos. 

 
CAPÍTULO SEXTO 
Da Administração 

Art. 19 - A Ação entre Amigos BSB – (AEA-BSB) será dirigida pela Coordenação eleita em assembleia 
geral, para um período de quatro (04) anos, podendo ser reeleita. 
Parágrafo Primeiro - As Coordenações contarão com 16 membros, que deverão: 

• sempre trabalhar em parceria com as demais Coordenações e acompanhados pela Coordenação Geral 
e Financeira;  

• propor campanhas diversas que busquem o cumprimento dos objetivos da Ação entre Amigos BSB 
– (AEA-BSB);  

• executar outras atividades que lhes forem sugeridas exercer outras atribuições inerentes ao cargo, 
ainda que não previstas expressamente neste Estatuto,  

Serão eles:  
I - 1 Coordenador Geral e Financeiro; 
II - 1 Vice- Coordenador ; 

• 1 Auxiliar Jurídico; 
• 2 Secretários de Divulgação e 
• 2 Secretário de Incentivo ao Voluntariado. 

III- 2 Coordenadores de Alimentação; 
IV - 1 Coordenador de Apoio; 
V - 2 Coordenadores de Atividades; 
VI - 2 Coordenadores de Captação de Recursos; 
VII - 2 Coordenadores de Organização, Arte e Brindes; 

Parágrafo Único - A administração caberá ao Coordenador Geral e Financeiro, o qual representará a 
Associação em Juízo ou fora dele, ativa e passivamente, bem como, perante terceiros em geral, sendo 
auxiliado diretamente pelo Vice coordenador, podendo nomear procuradores em nome da Associação, com 
poderes específicos e mandato em prazo determinado, o qual nunca ultrapassará a data de extinção do 
mandato do Coordenador Geral e Financeiro que outorgou a procuração. 
Art. 20 - O Coordenador Geral e Financeiro da Ação entre Amigos BSB – (AEA-BSB) visando imprimir 
maior operacionalidade às ações da Associação, deverá assumir as seguintes atribuições: 
I - coordenar e dirigir as atividades gerais e específicas da Ação entre Amigos BSB – (AEA-BSB); 
II - celebrar convênios e realizar a filiação da Ação entre Amigos BSB – (AEA-BSB) a instituições ou 
organizações; 
III - representar a Ação entre Amigos BSB – (AEA-BSB) em eventos, campanhas e reuniões, e demais 
atividades do interesse da Associação;  
IV - apresentar anualmente aos associados, na assembleia geral, relatórios de atividades e demonstrativos 
contábeis das despesas administrativas e de projetos; bem como os pareceres de Auditores Independentes, ou 
Conselho Fiscal, se este estiver constituído, sobre os balancetes e balanço anual;  
V - elaborar e submeter aos associados fundadores e efetivos o Orçamento e Plano de Trabalho Anual; 
VI - propor aos associados fundadores e efetivos reformas ou alterações do presente Estatuto; 
VII - propor aos associados fundadores ou efetivos a fusão, incorporação e extinção da Ação entre Amigos 
BSB – (AEA-BSB) observando-se o presente Estatuto quanto ao destino de seu patrimônio; 
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VIII - adquirir, alienar ou gravar os bens imóveis da Associação, mediante autorização expressa da 
Assembleia Geral; 
IX - elaborar o Regimento Interno e o Organograma Funcional da Ação entre Amigos BSB – (AEA-BSB), e 
submetê-lo à apreciação e aprovação da Assembleia Geral; 
X – administrar os recursos financeiro da Ação entre Amigos BSB – (AEA-BSB), devendo anualmente 
prestar contas ao Conselho Fiscal; 
Parágrafo Primeiro – O Vice Coordenador deverá: 
I – Auxiliar o Coordenador Geral e Financeiro em todas as suas atribuições; 
II – Substituir o Coordenador Geral e Financeiro em todas as suas atribuições, quando aquele se fizer ausente; 
III – Organizar a estrutura de indicação de Instituições a serem atendidas, com base nas indicações dos 
associados, além de marcar as visitas necessárias; 
IV – enviar para as Coordenações, Secretarias e demais Voluntários, as informações da instituição 
selecionada para ser atendida, contendo, descrição, endereço, planta e fotos; 
V – preparar toda a documentação necessária para as atividades da Ação entre Amigos BSB – (AEA-BSB) e 
V – Manter o acervo documental da Ação entre Amigos BSB – (AEA-BSB) sempre atualizado. 
Parágrafo Segundo – O Auxiliar Jurídico deverá auxiliar a Coordenação da Ação entre Amigos BSB – 
(AEA-BSB) quanto aos aspectos legais; 
Parágrafo Terceiro – Os secretários de divulgação deverão:  
I – Divulgar as campanhas e eventos da Ação entre Amigos BSB – (AEA-BSB), sempre em observância às 
normas relacionadas à divulgação de textos e imagens, além de seguir restritamente os objetivos do grupo; 
Parágrafo Quarto – Os Secretários de incentivo ao voluntariado deverão:  
I – planejar e executar atividades que incentivem o voluntariado e a participação nas campanhas e eventos da 
Ação entre Amigos BSB – (AEA-BSB); 
II – propor campanhas e estruturas que solidifiquem a relação voluntário/Ação entre Amigos BSB – (AEA-
BSB); 
III – incentivar, de todas as formas possíveis, o trabalho em equipe e o voluntariado; 
IV – propor mecanismos para tornar leve e agradável, a experiência dos voluntários na Ação entre Amigos 
BSB – (AEA-BSB); 
Art. 21 – Os Coordenadores de Alimentação deverão: 
I - organizar toda a estrutura da cozinha,  
II – definir os cardápios e quantidade necessária de alimento a serem consumidos nas diversas atividades da 
Ação entre Amigos BSB – (AEA-BSB), de acordo com o público atendido e sempre em observância à 
alimentação saudável; 
III – definir necessidades de itens indiretos como descartáveis, bem como sua quantidade; 
IV – enviar a previsão da demanda de insumos da Cozinha para a Coordenação Geral e Financeira, no prazo 
máximo de 1 (uma) semana após a visita e definição à instituição, a fim de serem incluídas na respectiva lista 
de necessidades; 
III – propor melhorias com novos mecanismos para o bom funcionamento da cozinha; 
IV – incentivar o interesse dos atendidos pela Ação entre Amigos BSB – (AEA-BSB) na alimentação 
saudável; 
Art. 22 – O Coordenador de Apoio deverá apoiar todas as coordenações em sua dificuldades e promover a 
comunicação saudável entre as coordenações.  
Art. 23 – Os Coordenadores de Atividades deverão: 
I - definir as atividades que serão desenvolvidas nas ações da Ação entre Amigos BSB – (AEA-BSB), 
sempre observando a idade e a quantidade do público atendido, além da estrutura das instituições; 
II – definir os itens necessários à execução das atividades definidas e enviar para a Coordenação de Captação 
de Recurso, no prazo de 1 (uma) semana após a visita à instituição; 
III - preparar os espaços para a execução das atividades. 
Art. 24– Os Coordenadores de Captação de Recursos serão responsáveis por: 
I – Propor meios para arrecadação dos itens necessários aos eventos; 
II – Propor campanhas de doações diversas; 
III – Fomentar todos os tipos de doações de produtos e/ou financeiras, para o pleno cumprimento das 
atividades pretendidas pela Ação entre Amigos BSB – (AEA-BSB). 
Art. 25 – Os Coordenadores de Organização, artes e brindes deverão: 
I – definir se haverão presentes ou brindes, e quais; 
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I – definir o material necessário para a decoração; 
III – definir e separar material de apoio (som, computador e outros); 
IV – enviar, no prazo de 1 (uma) semana após a visita à instituição, as listas de itens necessários para a 
Coordenação de Captação de Recursos; 
Art.26 – Os membros da Coordenação devem cumprir da melhor forma possível suas atividades e se 
empenhar para o sucesso do planejado; 
Parágrafo Primeiro - É vedado a qualquer membro da Coordenação ou a qualquer associado praticar atos de 
liberalidade à custa da Ação entre Amigos BSB – (AEA-BSB). 
Parágrafo Segundo - O pedido de saída de qualquer associado da coordenação será imediatamente aceito a 
qualquer momento, sempre que não haja impeditivo quanto à possíveis pendências relacionadas às 
responsabilidades perante a Ação entre Amigos BSB – (AEA-BSB). 
Parágrafo Terceiro – Após a saída de qualquer coordenador, caberá à coordenação definir em caráter de 
urgência e, se julgar necessário, um substituto para o cargo vago. 
Parágrafo Quarto – Por motivos que prejudiquem os objetivos da Ação entre Amigos BSB – (AEA-BSB), 
a própria Coordenação pode retirar qualquer de seus membros. 
Parágrafo Quinto – Todos os coordenadores deverão validar juntamente com a Coordenação Geral todos os 
documentos e divulgações a serem feitos, sob pena de nulidade dos mesmos. 

 
CAPÍTULO SÉTIMO 
Do Conselho Fiscal 

Art. 26 - Quando convocados nos termos do Artigo 28, Parágrafo Terceiro, desse Estatuto, o Conselho Fiscal 
será o fiscalizador da administração contábil financeira da Ação entre Amigos BSB – (AEA-BSB), e se 
comporá de três membros de idoneidade reconhecida.  
Art. 27 - Os membros do Conselho Fiscal serão convidados pelos associados fundadores e efetivos, e 
nomeados pela Assembleia Geral, nos termos do Artigo 16, inciso III deste Estatuto. 
Art. 28 - Compete ao Conselho Fiscal, ou se for o caso, aos Auditores Externos: 
I - Dar parecer formal sobre os relatórios e demonstrações contábeis-financeiras da Ação entre Amigos BSB 
– (AEA-BSB), oferecendo as ressalvas que julgarem necessárias;  
II - Opinar sobre qualquer matéria que envolva o patrimônio da Ação entre Amigos BSB – (AEA-BSB), 
sempre que necessário;  
III - Comparecer, quando convocados, às Assembleias Gerais, para esclarecer seus pareceres, quando assim 
julgarem necessário;  
IV - Opinar sobre a dissolução e liquidação da Ação entre Amigos BSB – (AEA-BSB).  
Parágrafo Primeiro - Os membros do Conselho Fiscal elegerão, por maioria simples, o seu Presidente, que 
coordenará os trabalhos desse Conselho.  
Parágrafo Segundo - O Conselho Fiscal deliberará por maioria simples, cabendo ao seu Presidente o voto de 
qualidade. 
Parágrafo Terceiro - O Conselho Fiscal só será instalado, e seus membros convocados, se a Ação entre 
Amigos BSB – (AEA-BSB) não contar com auditores externos, ou se assim exigir, através de maioria 
simples, a Assembleia Geral.  

 
CAPÍTULO OITAVO 

Do Patrimônio 
Art. 29 - O patrimônio da Ação entre Amigos BSB – (AEA-BSB) será constituído por doações de pessoas 
físicas e/ou jurídicas, de direito privado, nacional e estrangeiro.  
Art. 30 - A Ação entre Amigos BSB – (AEA-BSB) não distribuirá qualquer parcela de seu patrimônio ou de 
suas receitas a título de lucro ou participação dos resultados sociais. 
Parágrafo Único - A Ação entre Amigos BSB – (AEA-BSB) não poderá receber qualquer tipo de doação ou 
subvenção que possa comprometer sua independência e autonomia perante os eventuais doadores ou 
subventores. 

 
CAPÍTULO NONO 

Do Regime Financeiro 
Art. 31 - O exercício financeiro da Ação entre Amigos BSB – (AEA-BSB) iniciar-se-á no dia 1º de janeiro e 
encerrar-se-á no dia 31 de dezembro de cada ano. 



AÇÃO ENTRE AMIGOS BSB 
Brasília / DF 

Face: http://www.facebook.com/acaoentreamigosbsb 
Blog.:amigosemacaobsb.blogspot.com.br 
Instagram.: @acaoentreamigosbsb 

 
Art. 32 - As demonstrações contábeis anuais serão encaminhadas dentro dos primeiros sessenta dias do ano 
seguinte à Assembleia Geral, para análise e aprovação. 

 
CAPÍTULO DÉCIMO  

Da Qualificação da Ação entre Amigos BSB – (AEA-BSB) Como Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público de Acordo Com a Lei nº 9.790, de 23 de Março de 1999. 

Art. 33 - A Ação entre Amigos BSB – (AEA-BSB) não distribuirá, entre seus associados, conselheiros, 
coordenadores, empregados ou doadores, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, 
bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio. 
Art. 34 - A Ação entre Amigos BSB – (AEA-BSB) aplicará integralmente suas rendas, recursos e eventual 
resultado operacional na manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais no território nacional. 
Art. 35 - No caso de dissolução, aprovada a extinção pela Assembleia Geral, convocada especialmente para 
este fim, nos termos do Artigo 16, inciso V, proceder-se-á o levantamento do seu patrimônio, que 
obrigatoriamente será destinado a instituições carentes indicadas pelos voluntários da Ação entre Amigos 
BSB – (AEA-BSB) e aprovadas pela maioria simples da última Assembleia Geral (de extinção). 
Art. 36 - A Ação entre Amigos BSB – (AEA-BSB) em observância aos princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência, adotará práticas de gestão 
administrativa, necessárias e suficientes a coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios ou 
vantagens pessoais, em decorrência da participação no respectivo processo decisório. 
Art. 37 - O conselho fiscal ou órgão equivalente terá competência para opinar sobre os relatórios de 
desempenho financeiro e contábil, e sobre as operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para os 
organismos superiores da entidade. 
Art. 38 - A Ação entre Amigos BSB – (AEA-BSB) observará as normas de prestação de contas, que 
determinarão, no mínimo: 
I - a observância dos princípios fundamentais de contabilidade e das Normas Brasileiras de Contabilidade; 
II - que se dê publicidade por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercício fiscal, ao relatório de 
atividades e das demonstrações financeiras da entidade, incluindo-se as certidões negativas de débitos junto 
ao INSS e ao FGTS, colocando-os à disposição para exame de qualquer cidadão; 
III - a realização de auditoria, inclusive por auditores externos independentes se for o caso, da aplicação dos 
eventuais recursos objeto do termo de parceria conforme previsto em regulamento; 
Art. 39 - É vedada à Ação entre Amigos BSB – (AEA-BSB), como Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público, a participação em campanhas de interesse político-partidário ou eleitorais, sob quaisquer 
meios ou formas. 

 
CAPÍTULO DÉCIMO PRIMEIRO 
Referências Legais e Normativas 

Art. 40 Todas as disposições legais e normas vigentes serão rigorosamente seguidas pela Ação entre Amigos 
BSB – (AEA-BSB) e por todos os seus associados, sem exceções. 
Parágrafo Único: a LEI 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002 / CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, em sua 
PARTE GERAL, LIVRO I – DAS PESSOAS, TÍTULO II – DAS PESSOAS JURÍDICAS, CAPÍTULO II – 
DAS ASSOCIAÇÕES, Artigos de 53 a 61. 
 

 
CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 

Das Disposições Gerais 
Art. 41 - É expressamente proibido o uso da denominação social em atos que envolvam a Ação entre 
Amigos BSB – (AEA-BSB) em obrigações relativas a negócios estranhos ao seu objetivo social, 
especialmente a prestação de avais, endossos, fianças e caução de favor. 
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ANEXO 01 
 

Visão, Missão e Valores. 
 

Visão  
Viver em uma sociedade mais justa e sustentável, com base em pessoas éticas e participativas. 
 
Missão 
Realizar ações solidárias, por intermédio do Voluntariado, visando comunidades desassistidas e carentes, 
porém proativas. 
 
Crenças e Valores 

• Toda pessoa é solidária e um voluntário em potencial. 

• A filantropia e o exercício da cidadania, pela prática do voluntariado, são indispensáveis para a 
transformação da realidade social. 

• O voluntariado organizado é a base do desenvolvimento da sociedade solidária e justa. 

• Todo trabalho voluntário traz retorno para a comunidade e principalmente para as pessoas que o 
realizam. 
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ANEXO 02 

 
Orientações ao Voluntário – Ação entre Amigos BSB (AEA-BSB). 

 
O grupo Ação entre Amigos BSB - AEA-BSB é um grupo de voluntariado sem vínculo religioso, 

financeiro nem governamental, cuja função é levar às Instituições menos assistidas, doações em geral, como 
alimentos, brinquedos, materiais de higiene pessoal, de limpeza e eventuais ajudas financeiras, além de muito 
carinho, amor e esperança por uma sociedade mais justa e igualitária. 

A AEA-BSB tem o orgulho de sua história e não poderia ter um nome melhor, nasceu em 2013 entre 
amigos que tinham o mesmo objetivo de levar carinho de várias formas para pessoas que dele necessitassem. 
Podemos ter mais contato com uns que com outros, porém somos todos amigos no objetivo e fazer o bem, 
confirmando ainda mais nosso nome. Queremos então que todos que entrem no nosso grupo sintam-se livres 
para atuar de forma leve, otimista, responsável e que se em qualquer momento algum acontecimento não for 
em concordância com esses objetivos, que Coordenação seja acionada para os sanarmos. Desde já pedimos 
desculpas por qualquer eventual desconforto que possa surgir por meio de qualquer um de nossos voluntários, 
mas deixamos claro que nossa intenção será sempre a melhor em prol de nossos atendidos, em primeiro lugar, 
e depois, de nossos voluntários e parceiros. 

Em um ano são realizadas cerca de quatro ações da AEA-BSB e, em cada uma dessas, procuramos 
sempre nos aperfeiçoar com novas ideias e excelência nas atividades realizadas. Toda sugestão e crítica serão 
bem-vindas, de preferência acompanhadas de soluções para realizarmos um trabalho cada vez melhor e mais 
organizado. Ao final de cada ação, cada voluntário receberá um envelope de sugestões, sem necessidade de 
identificação, o preenchimento do envelope é de total importância, por favor, nos dê sua opinião. Além das 
sugestões, é livre a participação dos voluntários também na execução das atividades como indicação e visitas 
de instituições; propostas de atividades e cardápios; confecção de decorações, brindes e lembrancinhas; busca 
de apoios entre várias outras. 

A AEA-BSB deixa claro que todas as vezes que fizermos alusão à nossa marca e nome, é apenas 
uma das formas de resgatar nosso OBJETIVO (fazer o bem) e nosso GRUPO (vocês).  

 
O que esperamos de você: 

• Conhecer a organização e/ou a comunidade onde prestará os serviços (a fim de trabalhar levando em 
conta essa realidade social) e as tarefas que lhe forem atribuídas.  

• Escolher cuidadosamente a área onde deseja atuar conforme seus interesses, objetivos e habilidades 
pessoais, garantindo um trabalho eficiente e prazeroso. 

• Considerar que sempre temos coisas para aprender. 
• Ser responsável no cumprimento dos compromissos assumidos livremente como voluntário. 
• Somente se comprometer com o que de fato puder fazer, pois iremos confiar totalmente em você. 
• Respeitar valores e crenças das pessoas com as quais trabalha, lembre-se que nosso grupo não possui 

vínculos externos. 
• Trabalhar de forma integrada e coordenada com a AEA-BSB e aproveitar as capacitações oferecidas, 

com flexibilidade. 
• Usar de bom senso para resolver imprevistos, além de informar a Coordenação. 
• Acima de tudo e mais importante, faça tudo com muito respeito e amor. 

 
Mais uma vez MUITO OBRIGADO por estar aqui, sem VOCÊ, NÓS não existiríamos. 


