
MOVIMENTO COMUNITÁRIO DO JARDIM BOTÂNICO

REGIMENTO INTERNO

PARCERIA MCJB E BRASÍLIA AMBIENTAL
CPS - CENTRO DE PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS

INTRODUÇÃO:

O presente Regimento vira assegurar o bom funcionamento das instituições parceiras e

participantes do AC n. 2 entre o Movimento Comunitário do Jardim Botânico - MCJB, bem como seus

parceiros e usuários dos projetos e o Instituto Brasília Ambiental - IBRAM, na co-utilização do

CENTRO DE PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS (CPS), estabelecendo regras de convivência para todos

poderem utilizar o CPS com harmonia, bom entendimento e convívio pacífico. Este documento

também estabelece as normas que dirigem essa relação de parceria, principalmente nas atividades

conjuntas, sempre objetivando que o CPS se transforme em um grande pólo de educação ambiental e

sustentável.

CAPÍTULO I - DA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

Art. 1º - O presente Regimento gera ação reguladora nele contida estende-se a todos os

colaboradores, parceiros e gestores, com a seguinte estrutura de governança.
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MOVIMENTO COMUNITÁRIO DO JARDIM BOTÂNICO

As funções básicas complementares às do Estatuto Social do MCJB são:

- Coordenador(a) Geral: Responsável por traçar a estratégia, planejar, organizar,

controlar e assessorar a área de recursos humanos e operacional da parceria. Planeja, analisa

e atualiza as informações. Acompanha o mercado e suas melhores práticas. Elabora e

apresenta o resultado e os relatórios. Avalia e aperfeiçoa continuamente o processo, gerencia

os bens, as metas, os custos, os índices e as produções.

- Coordenador(a) Pedagógico(a): Responsável por acompanhar o processo de

ensino-aprendizagem presente nos projetos da parceria. Orientar o trabalho coletivo e fazer a

conexão entre todos os indivíduos envolvidos de diversas idades no meio educacional, ele

reúne ideias, alavanca recursos e sugere modos de renovar e inovar práticas escolares.

- Coordenador(a) de Projetos: Responsável por atuar com planejamento e

execução dos programas de interação social. Realiza o acompanhamento e execução de

projetos, de acordo com o plano de ação e o cronograma estipulado. Operacionaliza eventos,

cursos e palestras dos projetos. Acompanha e avalia os resultados dos projetos executados

- Coordenador(a) de Captação: Responsável pela captação de recursos

financeiros, gestor(a) de compras e vendas, suporte de marketing e publicidade;

coordenador(a) de contratos de venda, elaborando e enviando propostas, gerenciando

anúncios e campanhas publicitárias, sempre em consonância com os demais coordenadores,

dentre outros.

- Coordenador(a) de Comunicação: Realiza as estratégias de comunicação

interna e externa. Revisa a redação de textos dos projetos e documentos em geral e propõe

estudos mercadológicos, para avaliar e divulgar a imagem da instituição. Planeja e organiza a

logística e divulgação dos eventos, seminários e congressos e responde pela coordenação das

campanhas publicitárias realizadas pela agência terceirizada.

Parágrafo único – É obrigatório o cumprimento da função por todo o tempo de

duração da Parceria, não sendo permitido, a ninguém, alegar seu desconhecimento.

CAPÍTULO II - DA UTILIZAÇÃO DO CPS

Art. 2º. - Cada USUÁRIO(A) deve pautar o uso e fruição de sua SALA e/ou ESTAÇÃO e das

demais dependências comuns do CPS de maneira a não causar desconforto ou embaraços, seja a

outros USUÁRIOS, à colaboradores ou à administração do CPS.

Art. 3º. - O uso do espaço, deverá atender estritamente às regras constantes neste

“Regimento Interno” devendo ser observadas, especialmente as regras de higiene, silêncio,
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MOVIMENTO COMUNITÁRIO DO JARDIM BOTÂNICO

organização, respeito e boa-fé. É vedado a qualquer USUÁRIO(A), sem prejuízo das demais

disposições previstas no Regimento Interno:

1. Exercer qualquer atividade comercial no CPS ou atividades com fins ilícitos, tais

como, exemplificando, crime cibernético, pedofilia, prostituição, etc., e outros que violem a

moral e os bons costumes;

2. Sublocar, arrendar ou fazer qualquer outra forma de concessão de uso a

terceiros;

3. Realizar lanches ou refeições no espaço de trabalho;

4. Permitir a entrada de TERCEIROS na dependência do CPS sem a devida

autorização, sendo responsabilidade do(a) USUÁRIO(A) zelar pelos atos, uso indevido ou

comportamento inadequado dos mesmos;

5. A utilização das instalações do CPS para a realização de filmagens, fotografias,

captura de áudio ou vídeo, haja ou não intuito comercial, sem consentimento expresso;

Art. 4º O CPS não se responsabiliza por acidentes ocorridos com os USUÁRIOS no interior do

CPS, seja por mau uso dos equipamentos que disponibiliza, seja por problemas de saúde dos

USUÁRIOS, contando que o USUÁRIO deve estar ciente de suas condições físicas e de saúde,

assumindo responsabilidade por eventuais problemas de saúde que possa ocorrer, isentando

desta  forma, os funcionários e professores do CPS de  qualquer ônus em  decorrência  desta  prática.

Art. 5º. - É dever do(a) USUÁRIO(A) manter em perfeito estado de conservação todos os

equipamentos que lhe são disponibilizados pelo CPS, inclusive os materiais dos espaços

compartilhados, como mesas, cadeiras, equipamentos eletrônicos, dentre outros devendo indenizá-lo

pela má utilização do espaço.

Art. 6º. - Os prejuízos causados pela má utilização do espaço e de seus equipamentos, terão

seus valores cobrados a quem deu causa, sendo o(a) USUÁRIO(A) responsável inclusive por ações de

TERCEIROS sob sua responsabilidade.

Art. 7º. - O CPS não se responsabiliza pela guarda de pertences do(a) USUÁRIO(A) que sejam

deixados no CPS.

Art. 8º. - O nível de ruído deve ser o mínimo possível para não perturbar os demais USUÁRIOS,

sendo proibido gritar, gargalhar, ouvir música sem fones de ouvido e falar alto ao telefone/celular.
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Art. 9º. - Os USUÁRIOS deverão manter seu ambiente de trabalho com aparência organizada,

sem papéis e materiais espalhados, entre outros, respeitando o espaço dos colegas e evitando a

poluição visual do local.

Art. 10º - Todos os USUÁRIOS e prestadores de serviços que utilizarem internet, intranet,

e-mail ou quaisquer outros meios de comunicação internos, são responsáveis pelo uso correto destes

recursos, considerados ferramentas com o propósito de contribuir para o trabalho específico da

instituição.

Parágrafo único – o uso indevido destas ferramentas, o acesso a sites indevidos e o

envio e e-mails ou mensagens que não sejam pertinentes à representação, poderá acarretar

desligamento ou rescisão contratual.

Art. 11º. - É proibido o acesso à páginas web pornográficas, ilegais ou de conteúdo perigoso

na Internet. O CPS poderá manter software de controle de acesso à rede mundial de computadores e

poderá, a seu livre critério, bloquear sites indesejáveis, ou que incentivem à violência, discriminação,

pedofilia, prostituição e outros, ou seja, aqueles que sejam considerados impróprios ao ambiente de

trabalho, ilegais e/ou prejudiciais de alguma forma.

Art. 12º - Todos os USUÁRIOS e prestadores de serviços, sem distinção, devem colaborar, de

forma eficaz à realização dos fins do CPS.

Art. 13º – Harmonia, cordialidade, ética, respeito, cooperação e espírito de compreensão

devem predominar nos contatos estabelecidos independentemente de posição hierárquica.

Art. 14º – O sentido de equipe deve predominar na execução de tarefas à realização dos

objetivos do Movimento e do CPS.

Art. 15º. Os USUÁRIOS concordaram em expender todos os esforços e diligências necessárias

ao bom desempenho da atividade que se propõe a executar, no patrocínio das causas e tarefas que

lhe forem confiadas, respeitando as regras e normas do bom convívio de trabalho e do

cooperativismo, respondendo ilimitada e subsidiariamente pelos danos causados diretamente aos

seus USUÁRIOS nas hipóteses de dolo ou culpa e por ação ou omissão, no exercício dos atos

privativos da prestação de serviços, sem prejuízo da responsabilidade estatutária e regimental do

MCJB, em que possa incorrer;

Art. 16º. - Poderão utilizar o CPS, desde que cumpram com as cláusulas presente neste.

Endereço: SHJM Centro de Práticas Sustentáveis - CPS, Avenida do Cerrado s/n, Jardins Mangueiral  - Jardim Botânico-DF.
http://www.mcjb.org.br - gtjardimbotanico@gmail.com - Fones: 61-3427-3038 / 9433-8517 (whatsapp)

4

http://www.mcjb.org.br
mailto:gtjardimbotanico@gmail.com


MOVIMENTO COMUNITÁRIO DO JARDIM BOTÂNICO

CAPÍTULO III – DA SEGURANÇA

Art. 17º. - É vedado a qualquer USUÁRIO(A) e a seus colaboradores, convidados e/ou

visitantes:

1. Guardar ou depositar nas dependências do CPS, materiais explosivos ou

inflamáveis;

2. Instalar móvel ou equipamento, cujo peso exceda a sobrecarga permitida;

3. Lançar quaisquer objetos sólidos ou líquidos pelas janelas e/ou sobre as áreas

comuns; e

4. Colocar vasos de plantas ou qualquer outro objeto sobre os peitoris de janelas.

Art. 18º. - Na evidência de ocorrência de situação emergencial no interior de qualquer das

SALAS, tal como, curto circuito, incêndio, vazamento de água, putrefação de substância, entre outras,

e, estando os respectivos ocupantes ausentes, fica o CPS, ou seu representante, autorizada a

ingressar na SALA para contornar o problema, sendo o custeio das despesas de tomada das medidas

emergenciais de inteira responsabilidade do respectivo USUÁRIO(A), salvo se verificado que o

problema não foi causado por culpa do USUÁRIO(A).

Art. 19º. - O CPS se isenta de qualquer responsabilidade por eventual ocorrência de furtos,

roubos ou qualquer outro crime ou contravenção penal no interior do CPS. Portanto, na

eventualidade de ocorrências desse gênero, as providências no âmbito policial e, se necessário,

também no âmbito judicial, deverão ser tomadas pelo USUÁRIO(A) lesado.

CAPÍTULO IV – DA HIGIENE, LIMPEZA e LIXO

Art. 20º. - O CPS se responsabiliza pela manutenção e limpeza das áreas comuns do espaço,

mantendo os ambientes em perfeito estado para utilização. Os USUÁRIOS deverão manter as suas

respectivas SALAS e/ou ESTAÇÕES sempre limpas, recolhendo seu lixo e dando o descarte correto

com a separação do material reciclável do não reciclável em lixeiras coletivas disponibilizadas pelo

CPS em local apropriado.

Art. 21º. - O banheiro é de uso coletivo, devendo os USUÁRIOS utilizá-lo de forma adequada,

para evitar o acúmulo de lixo, mantendo a porta fechada mesmo quando desocupado e não jogando

papel ou outros objetos no vaso sanitário.
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CAPÍTULO V – DOS EMPREGADOS E COLABORADORES

Art. 22º. - Os colaboradores do CPS e os prestadores de serviço terceirizados deverão ser

tratados com urbanidade e respeito, sendo vedada qualquer forma de discriminação em razão do

sexo, origem, raça, cor, religião, estado civil, situação familiar ou idade.

Art. 23º. - É vedado aos USUÁRIOS utilizar colaboradores do CPS para execução de serviços

estranhos às suas respectivas funções.

Art. 24º. - O CPS são os únicos e exclusivos responsáveis pelos empregados e colaboradores

que contratarem, obrigando-se a manter o CPS isenta em relação a quaisquer pleitos, reclamações,

indenizações, perdas, prejuízos pleiteados por seus empregados e colaboradores, pois inexiste

qualquer tipo de vínculo entre o CPS e os empregados e colaboradores dos USUÁRIOS.

CAPÍTULO VI – DOS DANOS

Art. 25º. - O USUÁRIO(A) que causar dano a outro USUÁRIO(A), ao CPS e/ou a terceiros, dentro

da área do CPS deverá arcar com o prejuízo financeiro decorrente, podendo, se for o caso, responder

civil e criminalmente pela ação ou omissão havida, dolosa ou culposamente, nos termos da legislação

vigente.

CAPÍTULO VII – DOS AVISOS, SUGESTÕES E RECLAMAÇÕES

Art. 26º. - Todas as sugestões, reclamações e comunicações formuladas pelos USUÁRIOS

poderão ser feitas através do e-mail contato@mcjb.org.br ou diretamente ao colaborador

responsável pelo CPS.

CAPÍTULO VII - DA ADMINISTRAÇÃO

Art. 27º. - Localização: SHJM Centro de Práticas Sustentáveis, av. do Cerrado s/n - CEP:

71687-130.

Art. 28º. - Horário de Comercial de Funcionamento: das 08:00 às 18:00 horas de segunda- feira

a sexta-feira.

Art. 29º. - Horário de Funcionamento para Atividades: das 07:00 às 21:00 horas de segunda-

feira a sexta-feira; e aos sábados das 07:00 às 20:00 horas.

CAPÍTULO VIII - DAS OBRAS E REFORMAS
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Art. 30º. - Não é permitida pela a realização de obras de modificação sem prévia autorização

do Movimento do Comunitário Jardim Botânico.

Art. 31º. - É proibido fechar para uso privativo: circulações, garagens e áreas de uso comum do

CPS.

Art. 32º. - As obras de modificação ou acréscimo das instalações internas das unidades

deverão ser previamente comunicadas à Administração do MCJB, com a apresentação de projetos e

parecer técnico de profissional qualificado com o devido registro no seu respectivo órgão de classe,

para apreciação e aprovação por escrito, desde que não causem dano à estrutura e instalações do

prédio.

Art. 33º. - Todo o projeto de instalação elétrica, hidráulica, mecânica, deverá ser encaminhado

previamente ao Movimento para apreciação, avaliação de carga, risco e aprovação se for o caso.

Art. 34º. - Os empregados de empreiteiras ou prestadores de serviços só poderão ter acesso

ao interior do prédio com crachá de identificação da empreiteira da obra ou da prestadora de

serviços.

CAPÍTULO IX - DAS LEIS DE UMA OSCIP

Art. 35º. - A Lei 9.790/1999, regulamentada pelo Decreto 3.100/1999, qualifica as OSCIP -

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, no universo do Terceiro Setor, em organizações

que efetivamente têm finalidade pública, impondo condições para tal reconhecimento.

- Qualificação

Art. 36º. - Podem qualificar-se como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público as

pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, desde que os respectivos objetivos sociais e

normas estatutárias atendam aos requisitos instituídos pela Lei 9.790/1999.

Art. 37º. - A qualificação de OSCIP acolhe e reconhece legalmente as organizações da

sociedade civil cuja atuação se dá no espaço público não estatal.

Art. 38º. - A qualificação somente será conferida às pessoas jurídicas de direito privado, sem

fins lucrativos.
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Art. 39º. - Considera-se sem fins lucrativos a pessoa jurídica de direito privado que não

distribui, entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados ou doadores,

eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, participações ou

parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplica

integralmente na consecução do respectivo objeto social.

- Vedação

Art. 40º. - Não são passíveis de qualificação como Organizações da Sociedade Civil de

Interesse Público, ainda que se dediquem de qualquer forma às atividades características das OSCIP:

1. As sociedades comerciais;

2. Os sindicatos, as associações de classe ou de representação de categoria

profissional;

3. As instituições religiosas ou voltadas para a disseminação de credos, cultos,

práticas e visões devocionais e confessionais;

4. As organizações partidárias e assemelhadas, inclusive suas fundações;

5. As entidades de benefício mútuo destinadas a proporcionar bens ou serviços a

um círculo restrito de associados ou sócios;

6. As entidades e empresas que comercializam planos de saúde e assemelhados;

7. As instituições hospitalares privadas não gratuitas e suas mantenedoras;

8. As escolas privadas dedicadas ao ensino formal não gratuito e suas

mantenedoras;

9. As organizações sociais;

10. As cooperativas;

11. As fundações públicas;

12. As fundações, sociedades civis ou associações de direito privado criadas por

órgão público ou por fundações públicas;

13. As organizações creditícias que tenham quaisquer tipo de vinculação com o

sistema financeiro nacional a que se refere o art. 192 da Constituição Federal.

- Atividades

Art. 39º. - A qualificação das OSCIP, observado em qualquer caso, o princípio da

universalização dos serviços, no respectivo âmbito de atuação das Organizações, somente será

conferida às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujos objetivos sociais tenham
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pelo menos uma das seguintes finalidades:

1. Promoção da assistência social;

2. Promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico;

3. Promoção gratuita da educação, observando-se a forma complementar de

participação das organizações de que trata esta Lei;

4. Promoção gratuita da saúde, observando-se a forma complementar de

participação das organizações de que trata esta Lei;

5. Promoção da segurança alimentar e nutricional;

6. Defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do

desenvolvimento sustentável;

7. Promoção do voluntariado;

8. Promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza;

9. Experimentação, não lucrativa, de novos modelos sócio-produtivos e de

sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito;

10. Promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e assessoria

jurídica gratuita de interesse suplementar;

11. Promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e

de outros valores universais;

12. Estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e

divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito às

atividades mencionadas neste artigo.

- Termo de Parceria

Art. 41º. - A Lei 9.790/1999 criou o Termo de Parceria - novo instrumento jurídico de fomento

e gestão das relações de parceria entre as OSCIP e o Estado, com o objetivo de imprimir maior

agilidade gerencial aos projetos e realizar o controle pelos resultados, com garantias de que os

recursos estatais sejam utilizados de acordo com os fins públicos.

Art. 42º. - É vedada a celebração de Termo de Parceria com Organizações da Sociedade Civil de

Interesse Público – OSCIP que tenham, em suas relações anteriores com a União, incorrido em pelo

menos uma das seguintes condutas:

1. Omissão no dever de prestar contas;
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2. Descumprimento injustificado do objeto de convênios, contratos de repasse ou

termos de parceria;

3. Desvio de finalidade na aplicação dos recursos transferidos;

4. Ocorrência de dano ao Erário; ou

5. Prática de outros atos ilícitos na execução de convênios, contratos de repasse

ou termos de parceria.

CAPÍTULO XI – DAS ALTERAÇÕES DO REGIMENTO INTERNO E DEMAIS NORMAS

Art. 43º – O presente Regimento Interno poderá ser alterado, de todo ou em parte, de acordo

com Assembleia Geral convocada especificamente para este fim.

Art. 44º – As Resoluções e Normas Técnicas emitidas pela Diretoria Administrativa e/ou

Diretoria Executiva, que não conflitem com o presente regulamento, terão vigência assegurada,

sendo de observância obrigatória enquanto vigorarem.

Art. 45º – A não observância das Resoluções e Normas Técnicas pelo cooperado, será

considerado infração ao Regimento Interno, sujeitando-se às sanções determinadas pela Comissão

Disciplinar, podendo, ainda, serem fixadas sanções provisórias pelos Conselheiros de Administração

ou mandatários.

CAPÍTULO XI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 46º. - As circulares internas emitidas pelo CPS, contendo normas visando disciplinar o uso

e fruição das coisas e partes comuns, desde que não contrarie este Regulamento Interno e/ou

qualquer dispositivo legal, terão vigência e eficácia imediatas, sendo disponibilizadas por meio

eletrônico no site https://www.mcjb.org.br/.

Art. 47º. - Os USUÁRIOS autorizam a veiculação de seu nome/imagem gratuitamente pelo CPS,

podendo exibi-la em seus meios de comunicação, como site, mídias sociais, eventos, material de

propaganda, etc.

Art. 48º. - As dúvidas e casos omissos são dirimidos pelo conselho administrativo do CPS,

composta por integrantes designados pela Diretoria Colegiada do Movimento Comunitário do Jardim

Botânico - MCJB.

Endereço: SHJM Centro de Práticas Sustentáveis - CPS, Avenida do Cerrado s/n, Jardins Mangueiral  - Jardim Botânico-DF.
http://www.mcjb.org.br - gtjardimbotanico@gmail.com - Fones: 61-3427-3038 / 9433-8517 (whatsapp)
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