


 

ESTATUTO DO CONSELHO DE MULHERES CRISTÃS DO BRASIL - CMCBr NACIONAL 
 

Título I  

Capítulo I 

DA ASSOCIAÇÃO 

Art. 1º. O Conselho de Mulheres Cristãs do Brasil, também, denominado como CMCBr 

NACIONAL constituído sob a forma de Associação Civil sem fins lucrativos, em 15 de 

maio de 2010, com sede e foro na cidade de Brasília, Distrito Federal, capital da 

República Federativa do Brasil, com caráter representativo, configurado como um 

Colegiado e composto por Mulheres Cristãs 

I- Sua sede e administração está localizada na cidade de Brasília, Distrito 

Federal. Regular-se-á pelo Estatuto Social, Regimento Interno, Código de Ética e 

Disciplina, Manual de Funcionamento da Instituição e pela legislação aplicável; 

II- Foro jurídico na cidade de Brasília, Distrito Federal e jurisdição em todo o 

território nacional. Poderá conceder o direito de uso de suas Marcas a quaisquer 

Instituições, autorizadas, desde que, cumpram os requisitos obrigatórios definidos 

em Ata pela Assembleia Geral.  

III-  O CMCBr NACIONAL poderá abrir, formar Conselhos e Coordenações 

afiliadas em todo o território nacional e no exterior; 

IV- Área principal de ação para efeito de adesão técnica é o voluntariado 

conforme Lei nª 9.608 de fevereiro de 1998; 

V- Áreas complementares de atuação: saúde da mulher e o empoderamento 

feminino por meio da qualificação profissional e do empreendedorismo, com o 

propósito de gerar renda para a sobrevivência da mulher e desenvolver a 

economia de sua comunidade e do país;  

VI- Além disso, desenvolver ações, projetos e programas sociais individuais ou 

coletivos, com o propósito de participar de debates francos e abertos com a 

sociedade civil organizada. Participar de decisões sobre políticas públicas que 

visem potencializar a conscientização do poder público e da sociedade em geral, 

sobretudo, na aplicação prática e conclusiva dos direitos constitucionais da 

mulher;  

VII- Conquistar e consolidar a emancipação individual ou coletiva da mulher, por 

meio do conhecimento acadêmico, técnico, socioeconômico e político, como 

forma de amenizar a situação de risco e exclusão social da mulher; 

Art. 2º. A duração do CMCBr NACIONAL será por tempo indeterminado e o número de 

suas membras e voluntários é ilimitado. 

§ 1º - O CMCBr NACIONAL realizará suas atividades rejeitando por princípio, qualquer 



 
forma de segregação política, religiosa, racial, social ou econômica. 

§ 2º - Observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 

economicidade e da eficiência. 

Capítulo II 

DAS ATIVIDADES E DECISÕES DOS CONSELHOS ESTADUAIS, DISTRITAL. 

MUNICIPAIS E COORDENAÇÕES DAS REGIÕES ADMINISTRAS DO DF  

Art. 3º. As decisões dos Conselhos Estaduais, Distrital, Municipais e Coordenações das 

Regiões Administrativas do Distrito Federal, sobre atividades e ações sociais, e ainda, a 

aprovação de projetos sociais, programas sociais, patrocínios, convênios, contratos, 

ajustes, acordos, seminários, workshops, palestras, parcerias, adesão de amigos e/ou 

voluntários, deverão primeiro, serem submetidas previamente pela Conselheira 

proponente, a inclusão da proposição em pauta, para ser debatida em reunião plenária 

local, e posteriormente ser submetida a votação do Colegiado. Aprovada a proposição 

por maioria simples. Ainda assim, esta, deverá ser submetida a Diretoria Nacional para a 

sua aprovação final e implementação. 

Capítulo III 

DO DIREITO DE USO DE MARCAS 

Art. 4º. É expressamente proibido, o uso das Marcas “Conselho de Mulheres Cristãs 

do Brasil - CMCBr NACIONAL”, e “Conselho de Mulheres do Brasil”, por terceiros 

não autorizados em todo o território nacional. A proibição vale para outras Marcas 

registradas da Instituição, exceto para os afiliados do CMCBr que forem autorizados e 

seguirem as normas do Regulamento de uso de Marcas e Estatuto Social. 

Capítulo IV 

DOS OBJETIVOS PRINCIPAIS DA INSTITUIÇÃO 

Art. 5º. As finalidades básicas do CMCBr NACIONAL são: 

I- Promover e patrocinar a luta em defesa da vida e da família; 

II- Promover o voluntariado conforme a Lei nª 9.608 de fevereiro de 1998; 

III-  Promover e patrocinar a luta contra qualquer tipo de corrupção;  

IV- Promover os valores éticos e morais, a paz, cidadania, direitos humanos e a 

democracia entre outros valores universais; 

V- Promover e contribuir em âmbito nacional, a formulação de políticas públicas 

e/ou privadas que visem atender o universo feminino, eliminar o preconceito e a 

discriminação de gênero, ampliando o processo de controle social sobre as 

referidas políticas; 



 
VI- Promover a valorização da mulher nos Estados, Distrito Federal, Municípios 

e nas Regiões Administrativas do Distrito Federal; 

VII- Promover e estimular a realização de ações, projetos e programas sociais, 

com o propósito de combater à violência contra a mulher; 

VIII- Promover e estimular ações que valorizem e empoderem a mulher, por meio 

da qualificação profissional e do empreendedorismo; 

IX- Criar instrumentos de apoio a mulher vítima de violência doméstica; 

X- Implementar programas voltados para o combate à discriminação a mulher, 

independente, da idade, raça/etnia, credo, cor ou situação econômica; 

XI- Promover e apoiar políticas públicas transparentes, observando a ética e a 

moral; 

XII- Promover a cidadania e os direitos constitucionais da mulher; 

XIII- Elaborar critérios e parâmetros para a formulação e implementação de 

metas e prioridades que assegurem, as condições de igualdade entre o homem e 

a mulher; 

XIV- Planejar estratégias de acompanhamento, avaliação e fiscalização, bem 

como, a participação no processo deliberativo de diretrizes das políticas públicas 

de igualdade entre homens e mulheres em âmbito nacional;  

XV- Apoiar a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres na articulação 

com outros órgãos da administração pública federal e os governos Estadual, 

Distrital e Municipal; 

XVI- Promover a realização de estudos, debates e pesquisas, sobre a realidade 

da situação da mulher, com o propósito de contribuir na elaboração de propostas 

de políticas públicas, que visem a eliminação de todas as formas de preconceito e 

discriminação; 

XV - Participar da organização de seminários e conferências nacionais de 

políticas públicas direcionadas a mulher, com o fim de potencializar a diminuição 

das diferenças sociais em âmbito nacional; 

XVI- Planejar e propor o desenvolvimento de ações, projetos e programas de 

capacitação profissional e empreendedorismo para a mulher no âmbito da 

administração pública ou privada; 

XVII- Fomentar a integração social e profissional da mulher vítima de violência e 

egressas de lares desagregados;  

XVIII- Sensibilizar a sociedade civil organizada, a fim de refletirem sobre a 

solução dos problemas sociais que a mulher em situação de pobreza está 

submetida;  

XIX- Apresentar sugestões e projetos as autoridades governamentais prestadoras 

de serviços públicos, para executar obras que visem o bem-estar social de 

famílias chefiadas por mulheres; 



 
XXI- Celebrar ajustes, convênios e contratos com organismos governamentais e 

não governamentais, nacionais ou estrangeiros, visando a consecução dos 

objetivos Estatutários. 

Art. 6º. É objetivo do CMCBr NACIONAL desenvolver parceria com entidades 

congêneres, com a finalidade de ampliar o quanto possível no âmbito geográfico de sua 

atuação, o número de meninas e mulheres capazes de se manterem dignamente com 

hábitos saudáveis. Aumentar o nível de conhecimento técnico e científico. Elevar a 

autoestima da mulher, inserindo esse público-alvo na economia formal e legalizada. 

§ 1º. Promover à assistência social e a reintegração social dos indivíduos, por intermédio 

do voluntariado e da promoção gratuita e complementar da educação, cultura, esporte, 

saúde da mulher, segurança alimentar e nutricional, a preservação e conservação do 

meio ambiente, a promoção do desenvolvimento econômico e social sustentável. 

§ 2º. Realizar de forma coordenada, atividades de planejamento, execução e controle, 

identificando os campos de atuação específicos de cada projeto desenvolvido e 

realizado.  

§ 3º Para tanto, valer-se-á das recomendações estatísticas e pareceres técnicos oficiais, 

programas, subprogramas e projetos de órgãos governamentais Federais, Estaduais, 

Distrital e Municipais, bem como de Instituições privadas com reconhecido e notável 

saber técnico e científico. 

§ 4º. Atuará por meio da execução direta de projetos, programas, planos de ações 

sociais, doação de recursos físicos, humanos e financeiros. E ainda, pela prestação de 

serviços intermediários de apoio a outras organizações sem fins lucrativos, e a outros 

órgãos do setor público ou privado que atuam em áreas afins.  

Art. 7º. E para a consecução das finalidades Estatutárias, os instrumentos de ajustes 

firmados pela Instituição poderão se dar em todas as fases constantes dos processos 

produtivos, tais como: assessoria, consultoria, comercialização, execução e controle. 

Igualmente, criar, desenvolver, fabricar, comercializar, coordenar, administrar, 

implementar, acompanhar, supervisionar, avaliar, fomentar, promover e executar. Entre 

outras ações, atividades, projetos e programas sociais: 

a) Promover e realizar estudos, debates e divulgar temas pertinentes aos 

objetivos do CMCBr NACIONAL, por intermédio da realização de convenção, 

conferências, cursos, seminários, painéis, palestras, workshops, comissões 

temáticas, estudos e eventos de massa; 

b) Conceder títulos de estímulo, prêmios a notórios, certificados e diplomas a 

Instituições e/ou pessoas físicas que protejam e valorizem os direitos 

constitucionais da mulher;  

c) Promover campanhas, ações, projetos e programas sociais, esportivos, 

educacionais, culturais, conservação do meio ambiente, saúde da mulher entre 

outros de interesse do CMCBr NACIONAL; 



 
d) Desenvolver projetos e modelos de identificação de oportunidades de inserção 

econômica, com o propósito de encaminhar a mulher para o universo do 

empreendedorismo, mediante qualificação profissional e pesquisas de mercado; 

e) Criar, desenvolver e fomentar a experimentação lucrativa de novos modelos de 

negócios produtivos que envolvam a fabricação de produtos industrializados ou 

manufaturados por moto próprio ou por terceiros, igualmente promover a 

autossustentabilidade econômica e a autogestão desses negócios como: 

indústria, comércio, serviços e crédito; 

f) Planejar e desenvolver sistemas integrados de capacitação profissional, com o 

fim de potencializar a comercialização de produtos próprios ou de terceiros; 

g) Promover e realizar pesquisas de mercado, gestão de processos do 

agronegócio, marketing rural de serviços e produtos, entre outros mecanismos de 

marketing e produção, visando a interiorização da mulher e de sua família no 

ambiente rural; 

h) Desenvolver tecnologia própria para o reprocessamento e reaproveitamento de 

alimentos in natura, e de objetos usados, doados por instituições nacionais e/ou 

estrangeiras; 

i) Promover o desenvolvimento econômico e social, combater a pobreza, com o 

objetivo de gerar renda para a sobrevivência da mulher, em consequência disto, 

desenvolver a economia da comunidade e do país; 

j) Promover o aumento da participação feminina nos processos de geração de 

oportunidades de trabalho e renda, reduzindo os níveis de desemprego e 

subemprego; 

k) Registrar Marcas próprias em Instituição competente (INPI), com o propósito de 

atingir os objetivos Estatutários, sociais e estratégicos do CMCBr NACIONAL; 

l) Fomentar a cooperação educacional, cultural, esportiva, social, científica e 

técnica, em parceria com outras organizações similares, igualmente com 

cooperativas, instituições governamentais e/ou privadas;  

m)  Fomentar a pesquisa, promover a sua orientação e divulgação. Igualmente 

auxiliar a execução desses processos em parceria com a União, Estados, Distrito 

Federal, Municípios e com a iniciativa privada; 

n) Fornecer mão-de-obra especializada, através da terceirização, mediante prévia 

seleção, capacitação e qualificação profissional de pessoas, com o propósito de 

auxiliar a execução de políticas públicas da União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios; 

o) Conceder, intermediar e gerenciar bolsas de estudos, estágios e auxílio 

educacional, concedidos por moto próprio, ou por iniciativa de terceiros, sejam 

entes públicos ou privados, nacionais ou estrangeiras, mediante critérios pré-



 
estabelecidos; 

p) Promover à assistência social e combater a discriminação feminina no trabalho, 

potencializar a diminuição da vulnerabilidade da mulher em situação de risco e 

exclusão social. Defender os beneficiários da lei orgânica de assistência social e a 

garantia de seus direitos;  

q) Promover a reconexão social e a reinserção da mulher, egressa de 

estabelecimento prisional fechado, semiaberto ou aberto; 

r) Promover a cultura e a conservação do patrimônio público histórico e artístico; 

s) Promover estudos e pesquisas, desenvolver novas tecnologias alternativas, 

divulgar informações e conhecimentos técnicos científicos;   

t) Promover e potencializar a formação integral (intelectual, técnica, cultural e 

cidadã) da trabalhadora urbana e rural; 

u) Promover a elevação da escolaridade feminina, por meio da articulação de 

políticas públicas de educação acadêmica ou técnica, com o propósito de 

aumentar a probabilidade de permanência da mulher no mercado de trabalho, 

reduzindo os riscos de demissão e as altas taxas de rotatividade; 

v) Promover e executar a educação técnica como: a qualificação profissional em 
diversos arcos profissionais, mediante a realização de cursos profissionalizantes 
voltados à obtenção do primeiro emprego para jovens e mulheres em estado de 
vulnerabilidade social; 

w) Colaborar, administrar e gerenciar centros comunitários públicos e/ou privados 
que realizam atividades sociais, educacionais, culturais, desportivas. Igualmente, 
bibliotecas, escolas e oficinas profissionalizantes; 

x) Apoiar às associações e cooperativas comerciais, bem como os agentes e 
gestores culturais, esportivos, educacionais e sociais; 

y) Desenvolver projetos para o planejamento familiar, a fim de combater a 
gravidez precoce, bem como, fazer a prevenção e esclarecer ao público-alvo 
sobre doenças sexualmente transmissíveis; 

z) Promover o intercâmbio social para o desenvolvimento de práticas esportivas, 
amadoras e/ou profissionais, culturais e recreativas, com o fim de atender as 
demandas das membras associadas; 

aa) Promover a preservação do meio ambiente e sua recuperação, com estímulo 
às atividades de reciclagem em geral, racionalização do uso de matérias-primas e 
conservação de energia; 

bb) Desenvolver projetos do agronegócio com o cultivo e plantação de hortas 
comunitárias, árvores nativas, produção de sementes e alimentos alternativos 
sem a utilização de agrotóxicos. Realizar programas de preservação ambiental, 
por si ou conveniado com outras instituições públicas ou privadas; 

cc) Fomentar e realizar por meio de convênio ou termo de parceria, projetos com 



 
o propósito de construir moradia urbana e/ou rural, destinadas às mulheres chefe 
de família, em estado de vulnerabilidade social, devidamente cadastradas nos 
programas habitacionais dos Governos, Estadual, Distrital e Municipal; 

dd) Promover a proteção da identidade física, social e cultural da mulher, bem 
como, sua integração sócio-comunitária; 

ee) Desenvolver cooperação cultural, esportiva, científica e técnica com outras 
organizações não-governamentais, cooperativas, instituições governamentais 
e/ou privadas, entre outros grupos sociais no Brasil e no Exterior; 

ff) Promover ações e atividades de captação de recursos, receber mensalidades, 
contribuições, doações, patrocínios e legados de pessoas físicas, instituições 
públicas ou privadas, organismos nacionais ou internacionais; 

gg) Promover o intercâmbio e parceria com instituições públicas ou privadas, de 
ensino educacional, desenvolvimento científico, profissional e social no brasil e 
exterior;  

hh) Prestar assistência técnica, realizar a integração entre agentes e gestores 
sociais, entre pessoas físicas ou jurídicas, podendo firmar convênios e contratos 
com instituições públicas e/ou privadas, visando promover a saúde gratuita e o 
bem-estar da mulher. 

Art. 8º. O CMCBr NACIONAL poderá firmar convênios, termos de parceria, contratos, 

acordos, ajustes, protocolos, termos de doação e termos de cooperação. Participar de 

chamada pública da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como, com 

outras instituições e organismos nacionais e/ou internacionais.  

Capítulo V 

DAS MEMBRAS 

Art. 9º. Poderão compor o quadro de membras do Conselho de Mulheres Cristãs do 

Brasil - CMCBr NACIOANL, Mulheres Cristãs de qualquer denominação religiosa, sem 

distinção de raça, cor ou situação econômica. 

Parágrafo Único - Os cargos e funções de direção do CMCBr NACIONAL e de seus 

afiliados em todo o território nacional e no exterior, somente poderão ser ocupados por 

mulheres do sexo Feminino, ressalvada o cargo e a função de Assessor Especial da 

Presidente Nacional. 

I. Homens poderão participar como amigos, colaboradores, parceiros e 

voluntários; 

II. Homens não poderão participar das Diretorias Nacional, Executiva Nacional, 

Conselhos e Coordenações afiliadas.  

III. Homens não votam e não podem ser votados. 

 



 
Capítulo VI 

DAS CATEGORIAS DE MEMBRAS 

I- Membra Fundadora - Poderá ser Membra Fundadora, a mulher que participar 

da Assembleia Geral de Fundação do Conselho de Mulheres Cristãs do Brasil - 

CMCBr NACIONAL, assinando as respectivas Lista de Presença e Ata de 

Fundação; 

II- Membra Efetiva - Poderá ser Membra Efetiva, a mulher que se associar 

diretamente na Instituição e/ou for indicada por uma membra associada, ambas 

as adesões, serão submetidas a análise da Diretorias Nacional e/ou Executiva 

Nacional para a sua aprovação; 

III-Membra Honorária - Poderá ser Membra Honorária (Presidente de Honra e 

Madrinha), a mulher que tenha prestado relevantes serviços a causa da 

mulher, poderá ainda, participar das Assembleias como ouvintes e ter direito a 

palavra. Contudo, não terá direito de votar ou de ser votada. 

Art. 10º. São direitos da membra associada: 

I- Votar e ser votada para os cargos eletivos do CMCBr NACIONAL na condição 
de membra fundadora ou efetiva; 

II- Usufruir os benefícios oferecidos pelo Instituição, na forma prevista neste 
Estatuto Social; 

III- Recorrer à Assembleia Geral contra qualquer ato da Diretoria Nacional, 
Executiva Nacional, Conselho Fiscal, Conselho Consultivo, Conselhos e 
Coordenações afiliadas;  

IV- Exercer com liberdade a sua vocação em todo território nacional, bem como 
sua liberdade de crença religiosa; 

V- Ter respeitado em nome da liberdade, a inviolabilidade do seu local de 
trabalho; 

VI- Solicitar providências ou esclarecimentos acerca dos trabalhos desenvolvidos 
pela Instituição; 

VII- Indicar novas membras, amigos, colaboradores, parceiros e voluntários para 
auxiliar o trabalho voluntário da Instituição; 

Art. 11º. São deveres da membra associada: 

I-  Comparecer regularmente as reuniões da Instituição; 

II-  Contribuir regularmente com os valores monetários estipulados para a 
manutenção do CMCBr NACIONAL; 

III- Desenvolver às atividades que lhe forem confiadas pela Diretoria Nacional e 
Executiva Nacional ou pela Assembleia Geral da Instituição; 

IV- Cumprir as determinações das Atas, Estatuto Social, Regimento Interno, 
Manual Sobre o Funcionamento da Instituição e do Código de Ética e 



 
Disciplina. Igualmente com as decisões da Assembleia Geral que tem força de 
Lei; 

V-  Zelar pelo bom nome do CMCBr NACIONAL; 

VI- Respeitar as diferenças teológicas, pensamento, expressão, dentre outras 
crenças e orientações seguidas por cada membra; 

Art. 12º. É direito da membra demitir-se do quadro social, quando julgar necessário, 

protocolando seu pedido junto à Secretaria da Instituição, desde que não esteja em 

débito com suas obrigações Estatutárias. 

Art. 13º. A perda da qualidade de membra será determinada pela Diretoria Nacional, 

sendo admissível somente havendo justa causa, assim, reconhecida em procedimento 

disciplinar, em que fique assegurado o direito ao contraditório e da ampla defesa, nos 

termos deste Estatuto Social, do Manual sobre o Funcionamento da Instituição, e 

quando ficar comprovada a inobservância do Código de Ética e Disciplina. 

§ 1º - Definida a justa causa, a membra será devidamente notificada dos fatos a ela 

imputados, através de notificação extrajudicial, para que apresente sua defesa prévia no 

prazo de 20 (vinte) dias a contar do recebimento da comunicação; 

§ 2º - Após o decurso do prazo descrito no parágrafo anterior, independentemente da 

apresentação de defesa, a representação será decidida em reunião extraordinária da 

Diretoria Nacional, por maioria simples de votos dos diretores presentes; 

§ 3º - Aplicada a pena de exclusão, caberá recurso, por parte da membra excluída, à 

Comissão de Ética e Disciplina, o documento deverá ser entregue no prazo máximo de 

30 (trinta) dias, contados da decisão de sua exclusão. A notificação extrajudicial tem o 

caráter de manifestar a intenção da membra recorrer da decisão da Diretoria Nacional. O 

documento poderá ser objeto de deliberação em última e única instância pela 

Assembleia Geral; 

§ 4º - Uma vez excluída por qualquer que seja o motivo, não terá a membra o direito de 

pleitear indenização ou compensação de qualquer natureza, seja a que título for, pois o 

serviço prestado a Instituição é associativo e voluntário; 

§ 5º - A membra excluída por falta de pagamento, poderá ser reintegrada, mediante o 
pagamento de seu débito junto à tesouraria do CMCBr NACIONAL 






