
 

Venha fortalecer a sua luta! 

 

A Abong conta hoje com mais de 200 organizações afiliadas em todo o Brasil,              

são organizações da sociedade civil que atuam nos mais diversos âmbitos pela            

defesa e promoção dos direitos humanos e dos bens comuns.  

O processo de filiação trata-se do envio de alguns documentos da organização            

ao escritório nacional da Abong, que encaminhará ao seu Conselho Diretor para            

análise e deliberação. Abaixo, estão listados os critérios para filiação, os           

documentos necessários e a tabela de valores da anuidade, bem como sua            

explicação.  

Qualquer dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato com a gente! 

 

1. Quais os critérios para associação? 

a) Possuir CNPJ, personalidade jurídica própria como associação civil sem         

fins lucrativos ou fundação. 

b) As entidades vinculadas a Igrejas, organizações sindicais, partidos        

políticos ou empresas, mesmo atendendo aos princípios gerais enunciados         

no Estatuto, não são aceitas como associadas. 

c) Manter compromisso com a constituição de uma sociedade democrática e          

participativa, incluindo o respeito à diversidade e ao pluralismo, o          

fortalecimento dos movimentos sociais de caráter democrático, a        

ampliação do campo da cidadania, a constituição e expansão dos direitos           

fundamentais e da justiça. 

d) Ter caráter público em relação aos seus objetivos e ação. 

e) Ter ao menos dois anos de experiência comprovada. 

 2. Documentos necessários: 

a) Carta assinada pelo representante legal da organização, declarando-se de         

acordo com a Carta de Princípios da Abong. (obrigatório) 

b) Estatuto da organização registrado em cartório. (obrigatório) 

c) Duas cartas de apresentação, de preferência de associadas que não sejam           

do estado que a organização pleiteante pertence. O parecer da          

representação estadual, após visita à entidade, pode substituir as cartas.          

(obrigatório) 

 



 

d) Ata de Eleição da atual diretoria da organização. (obrigatório) 

e) Relatório de atividades da organização. (obrigatório) 

f) Plano de atividades e outros materiais que considerem relevantes e          

forneçam informações sobre as atividades da organização. (facultativo) 

g) Formulário de cadastro preenchido. Segue link:      

https://forms.gle/WSqMrKkzZ5EaN6Sm7. (obrigatório) 

 

3. Anuidade: 

Sendo associada, sua organização se compromete a realizar uma contribuição          

financeira anual cujo valor é proporcional ao seu orçamento anual, de acordo            

com a tabela a seguir. Essa contribuição financeira garante maior autonomia à            

Abong e é também uma forma de concretizar o compromisso e a solidariedade             

com toda sua base associativa. Porém, eventuais dificuldades que uma          

organização encontre para saldar este compromisso não serão motivo para          

desfiliá-la. O que nos une é nossa Carta de Princípios, nossa luta pelos direitos              

humanos e bens comuns e nosso espírito colaborativo! 

 

Contribuição das associadas de acordo com orçamento administrativo: 

 

Orçamento anual, em R$                    Contribuição anual, em R$ 

até 200 mil                                                                           50 

200 a 500 mil                                                                     300 

500 mil a 1 milhão                                                              750 

1 a 2 milhões                                                                 1,5 mil 

2 a 4 milhões                                                                    3 mil 

mais de 4 milhões                                                             5 mil 

 

 

 

https://forms.gle/WSqMrKkzZ5EaN6Sm7

