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1. Apresentação 

Esta cartilha tem a finalidade de apresentar os primeiros passos para 

todos aqueles que tenham o interesse em fundar uma associação 

comunitária. O objetivo aqui não é o de esgotar o assunto. Longe 

disso. Nós, da equipe de Extensão da PUC Minas Serro, em parceria 

com a equipe do CEDEFES (Centro de Documentação Eloy Ferreira da 

Silva), pretendemos que as orientações iniciais e ideias aqui 

apresentadas estreitem a nossa relação, servindo como pontapé 

inicial para aprofundarmos o assunto em futuras conversas. 

Convidamos você a  iniciar a  leitura. Esperamos que goste e que      o  

nosso texto lhe seja útil. 

 

2. Associações. Para que servem? 

As associações podem ser criadas 

pelos mais variados propósitos: pode 

ser criada uma associação que 

representará os interesses dos 

moradores organizados de uma 

comunidade rural ou de um bairro; é 

possível ainda a criação de uma 

associação para a preservação e a 

divulgação de aspectos da cultura 

local. As associações podem também ter caráter religioso ou 

filantrópico. 



Para ficar mais fácil de entender, criamos três exemplos de 

associações:  

  -  
 É perfeitamente possível que algumas pessoas se organizem 

e formem uma associação que tenha por propósitos a criação 

de um grupo de capoeira, a valorização da cultura 

quilombola e a preservação do patrimônio local. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os moradores de determinado bairro ou de uma 

comunidade rural podem decidir pela criação de uma 

associação para que possam, de forma organizada, 

demandar, perante o Estado, por melhorias estruturais, 

como a coleta seletiva de lixo, o asfaltamento ou mesmo a 

instalação ou a melhoria das redes de luz, água e esgoto; 



 Já que falamos de Estado, é possível que a associação facilite 

a parceria entre a comunidade e o governo local. Assim, por 

exemplo, é possível que o governo tenha interesse de 

adquirir produtos agrícolas para a merenda nas escolas, mas 

condicione a aquisição da produção agrícola de determinada 

comunidade rural à criação de uma associação que 

represente os produtores locais.  

 

Como podemos perceber, as associações são criadas pela união de 

ideias e de esforços em torno de um propósito comum.  Nesse 

sentido, as associações visam organizar e centralizar a força dos 

moradores de determinada comunidade. 

 

3. Associação e Justiça. O que tem a ver? 

Para algumas ações judiciais, a lei não permite que o cidadão aja 

sozinho. Trata-se das chamadas ações coletivas, que visam à 

proteção de direitos que não são de apenas uma ou duas pessoas, 

mas sim de todos nós. A título de exemplo, é possível manejar uma 

ação coletiva que tenha por objetivo a preservação do meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. 

 

 

 

 



Como mencionamos, uma pessoa só não pode entrar com as ações 

coletivas. Contudo, as associações podem. Para que as associações 

possam propor ações coletivas, é preciso: 

 

 estarem constituídas e em funcionamento há, pelo menos, 1 

ano; 

 terem como finalidade a defesa de um direito coletivo, como 

a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, 

ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência; aos 

direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos; ou ao 

patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e 

paisagístico. 

 

Por exemplo, no município de Serro é muito comum as mineradoras 

quererem se instalar nas proximidades, o que pode gerar diversos 

problemas ambientais. Consequentemente, é perfeitamente possível 

que uma associação – desde que tenha, no mínimo, 1 ano de 

existência – , representando uma comunidade rural afetada pelo 

empreendimento minerário, proponha uma ação coletiva.  

Isto significa que a associação pode propor uma ação que vise à 

prevenção ou à reparação dos danos que a instalação da mineradora 

causará à comunidade rural, tais como: os problemas de 

abastecimento de água, a ameaça ao sossego e ao silêncio da vida no 

campo, ou ainda a impossibilidade de se continuar vivendo da 

produção na roça. 



 Apesar dos benefícios que podem ser atingidos através de uma 

associação, não basta a união de pessoas bem-intencionadas para a 

sua criação. A lei estabelece algumas condições. Exige dos 

interessados o cumprimento de exigências. Vamos entender quais 

são as principais exigências da lei?  

 

4. Como criar uma associação? 

A criação de uma associação depende do seu registro no Cartório de 

Títulos e Documentos de Pessoas Jurídicas, bem como do registro 

dos seguintes documentos: 

 

a) o estatuto (pode ser comparado com a “certidão de 

nascimento” da associação); 

b) a ata de constituição da associação (é o registro por escrito 

da reunião realizada com o propósito de criar a associação); 

c) a ata da eleição da primeira diretoria (é o registro por escrito 

da reunião que confirmou a eleição dos primeiros diretores 

da associação). 

 

Além do registro em cartório desses três documentos, os 

interessados em fundar uma associação também precisarão de uma 

autorização para funcionamento (conhecida como “alvará de 

funcionamento”), bem como terão que inscrever a associação recém-

criada perante cadastro mantido pelo município. O alvará e a 

inscrição municipal podem ser obtidos na Prefeitura. É importante 



ainda, que a associação se inscreva no Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica (CNPJ), de modo que seja reconhecida legalmente. 

 

Contudo, nada disso (nem o registro em cartório, nem o alvará, nem 

a inscrição municipal) é gratuito. Os valores podem variar de 

município para município. A título de exemplo, na cidade de 

Serro/MG, no ano de 2020, apurou-se que o gasto inicial com essa 

documentação é de: 

R$150,00 (cento e cinquenta 

reais) para o requerimento 

de cada documento (ata da 

eleição, estatuto e ata de 

constituição) mais R$ 8,79 

(oito reais e setenta e nove 

centavos) por folha de 

documento. Então, quanto 

mais longas forem as atas, quanto mais longo for o estatuto, mais 

alto será o valor a ser pago em cartório.  

No que se refere ao alvará, ainda sobre a situação específica da 

cidade de Serro, a despesa será equivalente a R$ 235,00 (duzentos e 

trinta e cinco reais). Contudo, caso a associação seja reconhecida 

como de “utilidade pública” (quando o poder público reconhece que 

as instituições, em consonância com o seu objetivo social, são sem 



fins lucrativos e prestadoras de serviços à coletividade), a associação 

será isenta do pagamento do alvará. 

 

4.1. Estatuto? Ata de constituição? O que são essas coisas? 

O estatuto juntamente com a ata de constituição são documentos 

fundamentais para a criação das associações. Como já dito, o 

estatuto pode ser comparado à certidão de nascimento da 

associação. 

 

Igualmente, é o estatuto que apresenta todas as regras para o 

funcionamento das associações. A esse respeito, vale resumir quais 

as informações que a lei exige que o estatuto contenha: 

 

 a denominação da associação; 

 o propósito da associação; 

 os direitos e os deveres das pessoas que resolverem se 

associar, ou seja, os direitos e deveres de quem quiser fazer 

parte da associação; 

 como a associação conseguirá se manter (ex.: através da 

cobrança de mensalidades dos associados); 

 como será a organização interna da associação, inclusive com 

a definição de quem serão as pessoas com poderes para 

decidir os rumos da associação. Assim é o estatuto que 

define as regras para as eleições da diretoria; 

 as regras para a alteração do estatuto; 



Ata de Constituição 

 as regras para a extinção da associação; 

 a forma como as contas da associação serão aprovadas.  

 

Já a ata de constituição, como dito anteriormente, consiste no 

registro por escrito que deverá contar como foi e o que ficou definido 

na “reunião de estreia” da associação, isto é, na reunião marcada 

com a finalidade de inaugurar o funcionamento da associação. 

 

Enquanto o estatuto pode ser comparado à certidão de nascimento 

das associações, a ata de constituição é como se fosse uma espécie 

de “batismo de nascimento” da associação, ou seja, é o documento 

que apresenta a associação para o mundo. É a prova de que, a partir 

daquela data, a associação passou a existir e está em pleno 

funcionamento.  



5. Assembleia Geral Ordinária? O que significa? Para que serve? 

A “Assembleia Geral Ordinária” (AGO) é outra exigência legal para o 

funcionamento das associações. Basicamente, trata-se de uma 

reunião que deverá ser realizada pelos associados em todos os anos, 

enquanto a associação funcionar. 

 

A lei estipula que essa reunião obrigatória deverá acontecer até o dia 

30 de abril de cada ano, sendo certo que, além de outros assuntos a 

serem definidos pelo estatuto, a AGO deve servir para que os gastos 

efetuados pela diretoria no ano anterior sejam avaliados pelos 

demais associados e, se estiver tudo certinho, aprovados.  

 

Em outras palavras: um dos principais objetivos da realização da AGO 

é a prestação de contas pela diretoria da associação.   



6. A associação pode contratar empregados? 

É importante que se diga que as associações, embora não possam ter 

finalidade lucrativa, precisam de pessoas e do trabalho de pessoas 

para que funcionem. 

 

Consequentemente, havendo recursos, é perfeitamente possível que 

a associação contrate uma pessoa com carteira assinada. Muitas 

vezes, a ajuda de um empregado é essencial para o funcionamento e 

para o cumprimento das finalidades para as quais a associação foi 

criada. 

Igualmente, vale destacar que 

a remuneração de dirigentes 

não é proibida. Como 

mencionamos, havendo 

recursos, a associação pode, 

sim, remunerar as pessoas que 

trabalham pelo seu 

funcionamento (sejam elas 

dirigentes ou não). A regra 

aqui é simples: se há efetivo trabalho prestado, as pessoas que 

atuam em prol da associação poderão ser remuneradas. 

 

O que pode variar é a forma de contratar e de remunerar essas 

pessoas: em sendo frequente a necessidade do trabalho, o correto é 

que a contratação ocorra através da assinatura da carteira de 



trabalho. Daí, a remuneração se dará através do pagamento de 

salários, bem como através do pagamento de outros direitos 

trabalhistas, a exemplo do depósito do FGTS. Por outro lado, caso a 

prestação de serviço seja algo esporádico (só de vez em quando), aí a 

formalidade exigida é menor, e o pagamento poderá ser feito através 

de recibo com a descrição do serviço prestado, sem a necessidade de 

se assinar a carteira de trabalho da pessoa contratada. 

 

O que não pode acontecer é que, caso a associação consiga faturar 

algum dinheiro, os seus associados distribuam esse recurso entre si. 

Isso jamais! Eventuais recursos captados pelas associações deverão 

ser revertidos para a própria associação, seja com o pagamento de 

trabalhadores (como explicitado acima), seja com a aquisição de 

equipamentos e outros objetos que constituirão o patrimônio dela, 

seja com a contratação de serviços que favoreçam o funcionamento 

da associação ou que beneficiem a coletividade. 

 

Imagine que uma associação tenha sido criada com o objetivo de 

ensinar e facilitar o acesso a computadores e a internet de pessoas 

idosas. Caso essa associação seja beneficiária de doação de valor 

considerável, poderá ela, por exemplo, adquirir novos computadores, 

contratar um plano de internet banda larga mais potente ou ainda 

contratar um professor de informática para os associados. Uma coisa 

é certa: o dinheiro da doação jamais poderá ser dividido entre a 

diretoria, ou entre os associados como se fosse lucro.  



CONTATO: 
38. 98416-9513 | 38. 3541-2910 
extensaopucserro@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta cartilha é o resultado da parceria entre:  

Extensão PUC Minas – Serro (Projeto Ser-Inter) 
CEDEFES (Projeto Quilombo Vivo) 

 

Ilustrações: Iago Braga Claudino 
Revisão técnica do texto: Leônidas Mansur 
 

 

 

 
 
 

 
 

Apoio: Realização : 
 

 

mailto:extensaopucserro@gmail.com

