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APRESENTAÇÃO 

        Este Manual foi elaborado com o propósito de orientar o leitor, sobre o 

funcionamento organizacional do Conselho de Mulheres Cristãs do Brasil - CMCBr 

Nacional. 

        Além do que, foi um grande desafio, o que originalmente deveria ser uma simples 

cartilha, tornou-se um Manual completo, com a finalidade de informar como são 

realizadas as ações sociais e políticas públicas da Instituição e de seus afiliados. 

        Além disso, instruir sobre valores éticos e morais, ancoradas em bandeiras de 

enfrentamento e luta, focadas no acolhimento e proteção da mulher em situação de 

violência e exclusão social.   

        Os textos aqui transcritos, recuperam alguns ideais e estratégias originais de 

movimentos sociais contra a violência, caracterizados por sua inteligência e criatividade, 

buscando propor uma agenda social positiva. Trazem à tona, algumas reflexões sobre as 

políticas públicas, que resultam em reivindicações do universo feminino, mostrando o 

papel dos movimentos de monitoramento e controle social dessas políticas.    

        Além do mais, mostram que o ambiente familiar é privado e restrito, onde o Estado 

tem dificuldade de penetrar para combater a violência doméstica. Somado a isto, o medo, 

a vergonha e a falta de informação, contribuem para que mulheres não denunciem seus 

agressores, principalmente por se tratarem de pessoas muito próximas.  

        Entretanto, esta situação precisa mudar. E por esta razão, foi criado em 15 de maio 

de 2010, o Conselho de Mulheres Cristãs do Brasil - CMCBr Nacional, com o propósito de 

acolher e proteger mulheres e meninas em situação de risco e vulnerabilidade social. 

        De lá para cá, já foram criadas diversas instituições e equipamentos públicos para 

garantir os direitos constitucionais da mulher. Assim, com objetivo de auxiliar no trabalho 

voluntário, este Manual visa orientar especialmente conselheiras e voluntárias, como fazer 

a prevenção e o enfrentamento à violência contra o universo feminino. 

        Desta forma então, promover em conjunto com a sociedade civil organizada, o 

debate franco e aberto, estimulando a reflexão social, com o propósito de combater 

qualquer espécie de violência. E por fim, pautar os desafios a serem enfrentados em 

benefício do bem-estar do universo feminino. 

 

 

Patrícia Óliver 
Presidente Nacional do CMCBr 
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INTRODUÇÃO AO MANUAL DO UTILIZADOR 

        O Manual do Utilizador foi elaborado com a finalidade de informar ao leitor, como se 

dá o funcionamento do Conselho de Mulheres Cristãs do Brasil - CMCBr NACIONAL, e 

como é composta a estrutura organizacional, com o propósito de auxiliar a compreensão 

sobre a hierarquia da Instituição. 

        Utilizando este Manual, o leitor encontrará tudo sobre os procedimentos, protocolos e 

etapas técnicas que regulamentam as funcionalidades do CMCBr e de seus afiliados. 

        O propósito é fornecer ao Utilizador deste Manual, informações relevantes de 

maneira prática e fácil de serem compreendidas, assim conselheiras e voluntárias, 

poderão exercer corretamente os seus cargos e/ou funções, observando sempre o 

organograma hierárquico. 

        Este Manual é uma importante fonte de informações, consultá-lo, sempre valerá a 

pena antes de tomar qualquer espécie de decisão.  

        Assim, o Manual do Utilizador é indicado para qualquer leitor que queira conhecer 

um pouco mais sobre a Instituição. 

 

 

Patrícia Óliver 
Presidente Nacional do CMCBr 
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1. PALAVRA DA PRESIDENTE 

1.1. O que me motiva a continuar o trabalho voluntário são os resultados alcançados 

        Nos últimos nove anos à frente do Conselho de Mulheres Cristãs do Brasil, o 

que mais me motiva a cumprir tão honrosa missão, são os resultados alcançados. 

Sigo trabalhando e estruturando a Instituição sem desanimar, com resiliência, 

tolerância e responsabilidade social. 

        Além disso, o que me impulsiona a prosseguir, são os valores éticos e morais 

que aprendi com os meus pais desde pequenininha, e o prazer e a alegria que 

tenho em realizar o trabalho voluntário em favor dos mais necessitados.  

        Além do mais, não dá para ficar apática diante da situação recorrente de 

violência e exclusão social que mulheres e meninas são submetidas. Está cada vez 

pior e continuará piorando, se as pessoas não participarem de maneira 

colaborativa para mudar esta situação. Precisamos dar uma solução construtiva a 

esse problema social,  

        Neste contexto, surgiu então, a ideia de fundar uma Instituição configurada 

como um órgão Colegiado, composta por mulheres cristãs de vários seguimentos 

sociais, de vários seguimentos religiosos e matizes políticas, com o propósito de 

promover o debate franco e aberto com a sociedade civil organizada. 

        Além do que, era um sonho antigo que se tornou realidade em 15 de maio de 

2010. Sempre acreditei ser possível, a consolidação de um projeto social sério e 

comprometido com as causas femininas, por intermédio de ações sociais 

voluntárias práticas e conclusivas. 

        O Conselho de Mulheres Cristãs do Brasil é uma Instituição genuinamente 

feminista não radical, femininas, moderadas na essência da expressão, entretanto, 

acredito que mulheres e homens sendo tratados como iguais perante a sociedade, 

juntos poderão construir uma nova história. 

        A Diretoria Nacional e a Executiva Nacional do CMCBr são compostas apenas 

por mulheres, contudo, contamos também, com a ajuda e o apoio de homens que 

são: Amigos, Colaboradores, Parceiros e Voluntários.  

        Desta forma, com o envolvimento e a participação de homens e mulheres 

imbuídos em um mesmo propósito, estou convicta de que o CMCBr é uma 

ferramenta eficaz de mudança de comportamento social, exerce relevante 

influência social e política, com o objetivo de assegurar e garantir o 

empoderamento da mulher em situação de risco e vulnerabilidade econômica. 

        Nesta perspectiva, a motivação para a participação de todos, carrega uma 

forte rejeição contra qualquer espécie de violência, discriminação ou preconceito. 
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Seguindo esta lógica, a união tem o caráter de tutelar a mulher que precisa do 

essencial e do básico para viver com dignidade. 

        Neste sentido, será necessário realizar um trabalho estruturado e estruturante, 

com o propósito de diminuir as injustiças sociais nas comunidades mais 

vulneráveis. E para tanto, será necessário estender um braço social eficiente e 

comprometido com as reivindicações do universo feminino. 

        Pensando desta forma, cuido-me como cidadã, ser possível exercer papel 

social avolumado, executando ações por meio de projetos e programas sociais, 

com o apoio e o patrocínio de pessoas físicas, instituições públicas e/ou privadas. 

        Além do mais, imagino ser possível, resgatar os valores de participação e 

solidariedade, que aos poucos vão desaparecendo do comportamento social, 

entretanto, ainda há tempo para reconstruir valores sólidos e inabaláveis, 

ancorados na estrutura familiar, com o propósito de deixar algum legado para as 

futuras gerações. 

        Além de tudo, precisamos avançar em busca de direitos que assistam à 

mulher e sua família. Desenvolver mecanismos eficientes e ações concretas, com o 

propósito de atender as crescentes reivindicações desse universo, sem perder de 

vista, a oportunidade de multiplicar dons e talentos outrora adormecidos. O 

compromisso é de cada um de nós, temos que promover a incansável busca pela 

justiça social. 

        Afinal, se a sociedade quiser ver um Brasil comprometido com as causas 

sociais que envolvam os direitos da mulher, deverá exercer papel social com 

responsabilidade e determinação, realizar ações sociais efetivas e conclusivas, 

sobretudo, ter o olhar voltado para mulheres e meninas em situação de risco. 

        E para continuar realizando este honroso mister, conto com você mulher, com 

o seu apoio, competência, generosidade, sensibilidade, talento e principalmente 

com o seu amor e com suas emoções.  

 

Mulher você é capaz” - Você pode e pode muito mais! - Conto com a sua ajuda! 

 

 

Patrícia Óliver 
Presidente Nacional do CMCBr 
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2. O QUE É O CONSELHO DE MULHERES CRISTÃS DO BRASIL 

2.1 O Que é o CMCBr Nacional 

        O Conselho de Mulheres Cristãs do Brasil é uma Instituição sem fins econômicos, 
suprapartidária e não religiosa. É formada por um colegiado de mulheres de diferentes 
religiões, representantes da sociedade civil organizada, sensíveis às necessidades 
básicas da mulher, que precisa sobreviver com dignidade. 

2.2. O CMCBr é um Órgão de decisões Colegiais 

        O Conselho de Mulheres Cristãs do Brasil é um órgão colegiado que há 
representações diversas e as decisões são tomadas pelas Conselheiras, com o 
aproveitamento de experiências diferenciadas. O termo colegiado diz respeito à forma de 
gestão, na qual a direção é compartilhada por um conjunto de mulheres com igual 
autoridade, que reunidas, decidem. No órgão colegiado inexiste a decisão de uma só 
Conselheira. 

        Por esta razão, a Instituição é um Conselho, suas representantes têm origem no 
terceiro setor, segundo a natureza da nossa representação. 

        A Instituição possui em sua estrutura hierárquica e organizacional uma Diretoria 
Nacional e uma Secretaria-Executiva, encarregadas de colocar em prática após aprovar 
as decisões dos afiliados. 

        O órgão colegiado é um canal de diálogo, debate e proposição de ações e políticas 
públicas, assim como de fiscalização. Tratando de assuntos específicos, eles 
desenvolvem mecanismos, critérios, estratégias e diretrizes para ações relacionadas a 
temas como assistência social, renda de cidadania, segurança alimentar e inclusão social. 

        Neste manual, estão disponíveis informações tais como, a descrição dos órgãos que 
compõe a estrutura da Instituição, seus objetivos, sua composição, atividades realizadas, 
regimentos internos, legislação relacionada, calendários, relatórios, deliberações, estudos, 
atas, pautas, resumos executivos de reuniões e mídias sociais. 

2.3 Vocação da Instituição e Luta Contra o Preconceito 

        A Instituição não tem vocação assistencialista, ao contrário, suas crenças 
ideológicas, primam por auxiliar a mulher a libertar-se do preconceito escancarado, 
entendendo que qualquer forma de preconceito, representa a valoração negativa que se 
atribui a mulher, o que implica na negação das qualidades positivas do universo feminino. 

        De mais a mais, convicta dos seus valores, a Instituição tem como um de seus 
principais pilares, o acolhimento e a proteção da mulher em situação de exclusão social e 
violência de qualquer espécie. E como estratégia para resolver essa problemática social, 
realiza ações preventivas, com o objetivo de manter a estabilidade e a união familiar, 
porque entende que a família é a base para uma sociedade mais equilibrada e produtiva. 
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2.4 A Missão, a Fé Cristã e a Liberdade de Pensamento Incondicional 

        Além do que, a missão da Instituição é, instruir a mulher sobre os seus direitos 
constitucionais, informando-a sobre os equipamentos públicos postos a sua disposição. 
Ainda oferecer a essa mulher, a oportunidade para o seu crescimento profissional, através 
do empreendedorismo e qualificação, com o objetivo de gerar renda, para melhorar a sua 
qualidade de vida e contribuir para o desenvolvimento econômico da sua comunidade. 

        Nesta perspectiva, a fé é entendida, como um mecanismo que estimula a tomada de 
consciência frente a real situação social do universo feminino. 

        Além disso, as ações desenvolvidas pela Instituição, são marcadas pela influência 
cristã, sendo que, conselheiras e voluntárias, exercem suas funções, alinhadas as suas 
próprias convicções religiosas. 

        De alguma forma, a religião continuará presente na prática social consciente, sendo 
instrumentalizada pelos valores religiosos. Assim, o Conselho de Mulheres Cristãs do 
Brasil reúne diferentes pessoas, de diferentes denominações religiosas, e de diferentes 
matizes políticas, sendo um de seus pilares a fé cristã e a liberdade de pensamento. 

2.5 Fundação do Conselho de Mulheres Cristãs do Brasil 

        O Conselho de Mulheres Cristãs do Brasil – CMCBr NACIONAL, foi fundado em 15 
de maio de 2010, com sede Internacional em Brasília – Brasil. Sua estrutura 
organizacional é composta pelos Conselhos Estaduais, Distrital, Municipais e 
Coordenações nas Regiões Administrativas do Distrito Federal. Podendo abrir afiliados no 
exterior. 

2.6 Órgãos que compõe o Conselho de Mulheres Cristãs do Brasil 

        Os órgãos que compõe o CMCBr NACIONAL são: A Assembleia Geral que delibera 
sobre o funcionamento organizacional da Instituição. O Conselho Consultivo que 
responde sobre decisões e ações a serem tomadas e realizadas. O Conselho Fiscal que 
fiscaliza, controla e aprova as contas de cada exercício. A Diretoria Nacional que exerce o 
comando Institucional, financeiro e político. A Executiva Nacional que exerce o comando 
das atividades administrativas, operacionais e sociais. A Comissão de Ética e Disciplina 
que avalia e julga os casos de indisciplina e o descumprimento de normas Estatutárias. 

2.7 Como se dá o Financiamento das Ações e Projetos da Instituição 

        A Instituição e seus afiliados são financiados por meio de contribuições voluntárias 
de pessoas físicas, membras associadas e de doações de instituições privadas. 

2.8 A Instituição e a Força Transformadora da Atividade Voluntária 

        As pessoas que exercem algum tipo de atividade na Instituição, compartilham 
conhecimento e somam experiências no desenvolvimento do trabalho voluntário, sabem 
que o ser humano é solitário por natureza, e que os momentos de convivência e troca de 
afeto, oferecem satisfação e a sensação de felicidade. 
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        Assim, as pessoas que estão dispostas a compartilhar um pouquinho do seu tempo e 
conhecimento, exercem valor de liderança articulada, em benefício de si mesmas. 

        Além do que, a sociedade articulada pode desenvolver a força transformadora da 
atividade voluntária. Não apenas praticando caridade, mas desenvolvendo um processo 
de apoio e resultado. O serviço voluntário não é simplesmente uma atividade beneficente, 
mas ação orientada e continuada, a fim de alcançar resultados segmentados e 
conclusivos. 

        Além disso, o quadro de voluntários da Instituição, é preparado e treinado para atuar 
em diversas frentes, atendendo inúmeras demandas da comunidade. Afinal, realizar 
ações sociais práticas e conclusivas, revela ser possível fazer políticas públicas 
consistentes em favor de quem precisa. 

3. DAS ATIVIDADES E DECISÕES DOS CONSELHOS ESTADUAIS, DISTRITAL, MUNICIPAIS 

E COORDENAÇÕES DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DF  

3.1. Das decisões dos Conselhos Estaduais, Distrital, Municipais e Coordenações das 

Regiões Administrativas do Distrito Federal 

        Das 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 futura implementação. 

4. PORQUE O CONSELHO DE MULHERES CRISTÃS DO BRASIL DENOMINA-SE CRISTÃO 

         Não obstante, o CMCBr não ser uma Instituição religiosa, ainda assim, realiza a sua 

missão baseada na Fé Cristão, por entender que é um pré-requisito para compreender as 

necessidades dos que vivem em situação de vulnerabilidade social. Ademais, é a 

oportunidade para compartilhar com os menos favorecidos, a fraternidade e o amor, 

alicerçados nos ensinamentos de Cristo.  

4.1. O cristianismo 

        O cristianismo tem mais de 2 bilhões de seguidores em todo o mundo, incluindo 

católicos, evangélicos, ortodoxos entre outros. O cristianismo vem da palavra Cristo que 

significa Messias, o Salvador. 

4.2. A doutrina do cristianismo 

        A doutrina do cristianismo baseia-se na crença de que todo ser humano é eterno, a 

exemplo de Cristo, que ressuscitou após a sua morte ao terceiro dia. A fé cristã ensina 
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que a vida presente é uma caminhada e que a morte é uma passagem para uma vida 

eterna e feliz para todos os que crerem e seguirem os ensinamentos de Cristo. 

4.3. O cristianismo firma-se como origem divina 

        Após o Cristo ter nascido, ser preso e morto, a tendência era de que seus seguidores 

se dispersassem, e os seus ensinamentos fossem esquecidos. Ocorreu exatamente o 

contrário. É justamente nesse fato que se assenta a fé cristã. Os que acreditam nos seus 

ensinamentos, praticam e ministram a sua mensagem de amor, fraternidade, 

generosidade, solidariedade, paz e justiça.  

        O cristianismo firmou-se em uma origem divina. Seu fundador é o próprio filho de 

Deus, enviado como salvador e construtor da história. Ser cristão, portanto, é poder 

ajudar ao próximo, tendo como fundamento a fé nos ensinamentos de Cristo. 

        O cristianismo, firma-se como origem divina, a fim de que toda a pessoa, possa 

exercer a sua fé, com convicção e liberdade. 

4.4. Exercer ações sociais fundamentadas na Fé Cristã 

        É por isso, que o Conselho de Mulheres Cristãs do Brasil, denomina-se Cristão, 

porque exerce suas atividades fundamentadas na fé cristã, observando o primeiro 

mandamento: “amarás o teu Deus acima de todas as coisas, e a teu próximo, como a ti 

mesmo”, porque ajudar aos outros, eleva a autoestima e melhora a qualidade de vida e a 

saúde. 

5. ÁREA DE ATUAÇÃO E PRINCIPAIS PROJETOS DA INSTITUIÇÃO  

5.1. Área de atuação 

        O Conselho de Mulheres Cristãs do Brasil, realiza suas atividades rejeitando por 

princípio, quaisquer formas de segregação política, religiosa, racial ou social, observando 

os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e 

eficiência.  

        Além disso, age em defesa e proteção da mulher junto as comunidades vulneráveis 

nos Estados, Municípios e Regiões Administrativas do Distrito Federal. Conta com a 

colaboração de pessoas físicas, instituições públicas e privadas, e para consolidar seus 

objetivos estatutários realiza projetos e programas, utilizando mão-de-obra voluntária.  

5.2. Principais ações e projetos  

        A Instituição desenvolve suas ações sociais por meio de projetos e programas, com 

o propósito de acolher mulheres e meninas em situação de risco e exclusão social. 

        Assim, os projetos têm foco na qualificação profissional e no empreendedorismo da 

mulher que reside em zona urbana ou rural, o objetivo é desenvolver a sua capacidade 

para gerar renda através do emprego formal, atividade autônoma ou cooperativa. 
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        Desta forma, alcançar resultados práticos e conclusivos, promovendo e realizando 

projetos que auxiliem e facilitem a vida da mulher como: “o CMCBr vai à escola” 

“acolhimento solidário”, “oficinas de autoestima”, “inserção da mulher no mercado de 

trabalho”, “conectando a mulher com o meio social”, ”qualificação profissional e 

empreendedorismo”, “terapia de casais”, “acolhimento para tratamento em grupos 

terapêuticos”, “não tenho medo eu denuncio”, “se eu quiser eu conto” “mulher cidadã”, 

“mulheres multiplicadoras de dons e talentos”, “entendendo a lei Maria da Penha”, “mulher 

com deficiência”, “mulher empreendedora”, “moradia com dignidade”, “banco de 

alimentos”, “horta comunitária”, “cooperativismo”,  “negócio coletivo com auto gestão”, 

“oficina de costura e confecção de bolsa”, “lingerie”, “gastronomia”,  “artesanato”, “oficina 

de teatro”, “movimentando o quadril”, “oficina de Pintura”, “contadora de história” e “roda 

de conversa”. 

        Outros cursos também são oferecidos a comunidade como: processamento e 

desidratação de alimentos, congelamento, doces e compotas, salgados, confeitaria e 

panificação, costura, copeira, manicure, camareira, secretária executiva entre outros 

cursos. 

6. PERFIL DE UMA DIRIGENTE DO CONSELHO DE MULHERES CRISTÃS DO BRASIL 

6.1. Ter comportamento social integro, cumprir normas estatutárias e ter espírito voluntário 

        Para se tornar uma dirigente do Conselho de Mulheres Cristãs do Brasil, a 

Conselheira deverá ter comportamento social íntegro e moderado, ser indicada pelos 

Conselhos ou Coordenações Regionais afiliadas, e ainda ser aprovada pela Comissão de 

Abertura de novos afiliados, com aprovação final da Diretoria Nacional. Além disso, 

observar a hierarquia organizacional da Instituição, cumprir normas estatutárias e ter 

espírito voluntário. 

        Concordar e compreender o viés social da Instituição, exercer papel social relevante, 

com generosidade, respeito as Conselheiras, boa vontade e responsabilidade social. 

Dedicar um pouco do seu tempo e conhecimento, a fim de contribuir voluntariamente com 

os menos favorecidos, utilizando seus dons e talentos. Ter compromisso sólido com a 

Instituição e com o acolhimento da mulher em situação de risco e exclusão social; 

6.2. Estabelecer novas relações com vistas a consolidar o trabalho voluntário 

        O perfil de uma dirigente do CMCBr é cada vez mais reconhecido, no contexto da 

Gestão Compartilhada entre as membras e voluntários da Instituição, a partir das 

demandas pelo conhecimento e compartilhamento da informação. As atuais demandas 

sociais, requer uma gestora com habilidades abrangentes e complexas, com o propósito 

de estabelecer novas relações sociais, com vistas a consolidação do trabalho voluntário. 

Portanto, o terceiro setor exige ações de gestoras que transformem conhecimento em 

competência social. 
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        Além do conhecimento, saber interagir, estabelecer diálogo, desenvolver 

relacionamentos e alcançar bons resultados. Tem que estar disponível para aprender, 

acrescentar conhecimento ao outro, ser flexível e saber comunicar- se.  

6.3. Estar convicta de sua missão, ter espírito de liderança e empreendedorismo 

        Ter espírito de liderança e empreendedorismo. Estar convicta de sua missão 

pessoal. Ter qualidades, carisma, bom senso e equilíbrio. Ter visão de futuro, saber o que 

quer, para onde deseja ir, por que quer ir e quem deseja levar. 

        Possuir discernimento, condição que exige dedicação, determinação, conhecimento 

e muito empenho, fundamentada na preparação que é imprescindível a qualquer pessoa 

que exerça função de comando. Condições que incluem interação, desenvolvimento, 

espírito comunitário e reconhecimento da liberdade do outro.  

        Para uma Gestora do CMCBr, a competência é essencial, envolvem conhecimento e 

informação, valores éticos e morais, planejamento, trabalho, relacionamento, interação e 

liderança. 

6.4. Gestoras que pensam de forma global e criativa com soluções inovadoras 

        As organizações de forma cada vez mais acentuada e emergente, precisam de 

pessoas que conheçam o processo como um todo, que pensem de forma global e criativa, 

e que saibam encontrar alternativas e soluções inovadoras para os problemas.  

        Estas exigências e competências, também são requeridas nas organizações sem 

fins lucrativos, bem como de seus dirigentes na medida em que se passa a “cobrar” 

princípios gerenciais mais efetivos, e que se constituam como questão central. 

        Esse fato permite inferir que os dirigentes sejam pessoas vividas, com um apreciável 

nível de amadurecimento, incluindo uma certa estabilidade na vida pessoal. 

7. CONCEITO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER  

        De acordo com a Convenção de Belém do Pará (Convenção Interamericana para 

Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher, adotada pela OEA em 1994), 

violência contra a mulher é qualquer ação ou conduta, baseada no gênero que cause 

morte, dano, sofrimento físico, sexual e psicológico à mulher, no âmbito público ou 

privado. 

7.1. Conceito de violência 

7.1.1. Violência física - É aquela entendida como qualquer conduta que ofenda a 

integridade ou a saúde corporal da mulher. É praticada com uso de força física do 

agressor, que machuca a vítima de várias maneiras ou ainda com o uso de armas, 

exemplos: Bater, chutar, queimar, cortar e mutilar. 

7.1.2. Violência psicológica - Qualquer conduta que cause dano emocional e 

diminuição da autoestima da mulher. Esse tipo de violência é muito comum, a 
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mulher é proibida de trabalhar, estudar, sair de casa, ou viajar, falar com amigos ou 

parentes. Danos que podem causar depressão e ansiedade. 

7.1.3. Violência sexual - A violência sexual está baseada fundamentalmente na 

desigualdade entre homens e mulheres. Logo é característica como qualquer 

conduta que constranja a mulher a presenciar, manter ou a participar de relação 

sexual não consentida. Essa prática acontece quando a mulher é obrigada a se 

prostituir, a fazer aborto, e usar anticoncepcionais contra a sua vontade. Outra 

violência muito comum é quando a mulher sofre assédio sexual, mediante 

intimidação, ameaça, coação ou uso da força, a fim de induzir a mulher a 

comercializar o seu corpo ou utilizar de qualquer maneira a sua sexualidade. 

7.1.4. Violência patrimonial – Qualquer conduta que configure retenção, 

subtração, destruição parcial ou total de objetos pertencentes à mulher, como: 

instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou 

recursos financeiros, incluindo os destinados a sua sobrevivência. 

7.1.5. Violência moral - Entende-se por violência moral qualquer conduta que 

importe em calúnia e difamação, ocorre quando o agressor com o intuito de 

prejudicar a parceira, comete injúria, ofendendo a dignidade da mulher. Exemplos: 

dar opinião contra a reputação moral, críticas mentirosas e xingamentos. Esse tipo 

de violência, pode ser cometida também através das mídias sociais. 

7.2. Sinais de alerta para a agressão não declarada pela vítima 

         As mulheres em situação de violência são usuárias assíduas dos serviços de saúde. 

Em geral, não relatam a agressão sofrida e são tidas como hipocondríacas, queixosas, 

apresentando queixas vagas e crônicas, com resultados normais em investigações e 

exames realizados.  

        Assim, os profissionais devem estar aptos a identificar as possíveis vítimas de 

violência, procurando conhecer a história de vida, pois o tratamento meramente 

sintomático manterá oculto o problema. Deve-se estar atento para relatos de acidentes 

frequentes, como também para a compatibilidade deste relato e a lesão observada.  

        Além disso, observa-se que ao serem questionadas sobre violência em casa, as 

mulheres negam, mas respondem afirmativamente a perguntas do tipo: você já foi 

agredida em casa por alguém da família? Já sentiu ou sente medo de alguém? Isso 

mostra que a escolha das palavras é um fator importante para reconhecer o problema da 

violência e falar dele abertamente. Mesmo que num primeiro momento a mulher negue, o 

profissional diante das evidências deve agir de maneira cuidadosa, tentando estabelecer 

um diálogo e possibilitando assim um canal de ajuda.  

        Neste sentido, a visita domiciliar permite a observação mais adequada para 

identificar, com mais segurança, a situação de violência. A equipe deve estar preparada 
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para a identificação de qualquer tipo de lesão em cabeça ou pescoço, considerando que a 

violência praticada contra a mulher possa estar restrita muitas vezes à face ou à boca. As 

manifestações clínicas da violência podem ser agudas ou crônicas, físicas, mentais ou 

sociais.  

7.3. Atendimento clínico  

 Lesões físicas agudas - inflamações, queimaduras, contusões, hematomas e 

fraturas, incluindo face, boca e dentes, qualquer tipo de lesão em cabeça ou 

pescoço provocadas por uso de armas, socos, pontapés, tentativas de 

estrangulamento e sacudidas.  

 Agressões sexuais - lesões das mucosas oral, anal e vaginal, manifestando-se 

com inflamação, irritação, arranhões, edema, perfuração ou ruptura. Doenças 

sexualmente transmissíveis (DST/AIDS), infecções urinárias e/ou vaginais e 

gravidez.  

 Manifestações tardias - dor no baixo ventre ou infecções, transtornos digestivos, 

como falta de apetite, náuseas, vômitos, cólicas e dores de estômago, perda de 

peso, dores de cabeça e dores musculares generalizadas, lesões ou 

manifestações por DST. 

7.4. Sinais psicossomáticos 

 Stress pós-traumático - insônia, pesadelos, falta de concentração e irritabilidade. 

 Alterações psicológicas - choque, crise de pânico, ansiedade, medo, confusão, 

fobias, auto reprovação, sentimento de inferioridade, de fracasso e insegurança, 

sentimento de culpa, baixa autoestima, comportamento autodestrutivo, uso de 

álcool e drogas, depressão, desordens alimentares/obesidade, tentativas de 

suicídio e disfunções sexuais (vaginismo).  

7.5. Sinais de isolamento social  

   Isolamento, mudanças frequentes de emprego ou moradia. 

7.6. Aspectos éticos  

        A equipe de atendimento deve pautar-se pela ética, preservando o sigilo e 

garantindo a segurança das informações. O profissional deve desenvolver uma atitude 

compreensiva, evitando o julgamento e a crítica. Deve também respeitar o tempo e a 

decisão da usuária.  

        Desta forma, o serviço de acolhimento deve se estruturar buscando evitar 

interrupção durante o atendimento. Cada profissional voluntário da equipe cumpre um 

papel específico no atendimento, no entanto, toda a diretoria do CMCBr deve estar 
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sensibilizada para as questões da violência e estar capacitada para acolher e dar suporte 

às suas demandas, utilizando-se deste Protocolo.  

7.7. Acolhimento solidário 

        Dentro dos princípios do acolhimento solidário a equipe de atendimento do CMCBr 

deve viabilizar uma atenção especial, eficaz, segura e ética. Na maior parte das vezes, a 

mulher encontra-se fragilizada psicologicamente, necessitando de um atendimento 

imediato por parte da equipe de voluntários. Para a implantação e operacionalização do 

Protocolo e procedimentos, faz-se necessário a reorganização do processo de trabalho, 

para a priorização da vítima em situação de risco, com necessidades emergenciais, 

eliminando as barreiras burocráticas que dificultam e/ou limitam o acesso ao serviço. 

Prestado as vítimas. Portanto, os profissionais voluntários devem:  

 Desenvolver uma atitude positiva que possibilite à mulher sentir-se acolhida e 

apoiada, procurando estabelecer um vínculo de confiança individual e 

institucional;  

 Avaliar a história da violência, a possibilidade de risco de vida, o nível de 

motivação para lidar com a situação, as limitações e possibilidades pessoais;  

 Avaliar os recursos sociais e familiares;  

 Encaminhar para atendimento o casal ou a família, no caso de continuidade da 

relação conjugal;  

 Encaminhar para a diretoria jurídica do CMCBr, ou a Delegacia da Mulher, ou 

Defensoria Pública, caso a mulher tenha motivação para dar entrada no 

processo de separação;  

 Encaminhar para atendimento psicológico individual e/ou familiar, quando 

necessário. 

8. A INSTIUIÇÃO FAZ O ENFRENTAMENTO OSTENSIVO CONTRA A VIOLÊNCIA 

8.1. A Instituição faz o enfrentamento ostensivo contra à violência 

        A questão da violência contra a mulher envolve outros fatores, e não acontece de 

forma isolada, tem vínculo com as relações afetivas e econômicas, com a humilhação, 

medo, vergonha e sonhos interrompidos. O enfrentamento contra a violência se faz 

necessário, a fim de resgatar a autoestima da mulher vítima de violência, e requer o 

compromisso da sociedade, aliada à vontade política, com o intuito de mudar essa 

situação que pode ser revertida com trabalho sério e comprometido. 

8.2. O objetivo é estabelecer princípios, diretrizes de prevenção e controle à violência 

        Ademais, o enfrentamento à violência contra a mulher, não pode ser entendida de 

forma segmentada, mas de maneira global, através da cultura de paz e exteriorização de 
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políticas públicas claras e bem orquestradas. O enfrentamento ostensivo à violência 

contra a mulher tem por finalidade, estabelecer conceitos, princípios, diretrizes e ações de 

prevenção e combate à violência, assim como assistência e garantia de direitos 

constitucionais, conforme normas e instrumentos internacionais de direitos humanos e a 

aplicação da legislação nacional. 

9. A INSTITUIÇÃO RECEBE APOIO DE OUTROS PARCEIROS  

9.1. As ações e programas sociais são desenvolvidos com o auxílio e apoio da comunidade 

        O Conselho de Mulheres Cristãs do Brasil encontra apoio para realizar suas ações, 

projetos e programas, em diferentes estamentos sociais, beneficiando-se do suporte de 

pessoas físicas, entidades de classe, empresas privadas, faculdades, universidades e 

igrejas de diferentes denominações religiosas, a prestação dos serviços à comunidade é 

ancorada no trabalho voluntário.  

        Além disso, as ações sociais realizadas, são alicerçadas no apoio da comunidade-

alvo, que recebe os serviços prestados como: psicológicos, ambulatoriais, jurídicos, saúde 

e beleza, cursos e palestras informativas sobre a proteção dos direitos constitucionais da 

mulher.  

9.2. O viés de interiorização da instituição é efetivar o capital social 

        As ações, projetos e programas sociais realizados pelo CMCBr tem credibilidade 

porque o viés de interiorização da Instituição é, efetivar o capital social, sustentado na 

missão basilar, que é o acolhimento e a proteção da mulher em situação de risco e 

exclusão social.  

        Além disso, o compromisso do quadro de voluntários é, compartilhar um pouco do 

seu tempo e conhecimento, a fim de instruir a mulher sobre suas garantias 

constitucionais. 

10. O QUE É O EMPODERAMENTO FEMININO  

10.1. Conceito de empoderamento 

        O conceito de empoderamento feminino é, dar e/ou receber É o Poder de 
participação social, garantindo a mulher os seus direitos com equidade nos campos: 

econômico, político e social. 

        Além do que, significa uma conquista de direitos constitucionais, a fim de promover a 

participação feminina em debates francos e abertos com a sociedade civil organizada, 

tomar decisões que sejam importantes para o futuro do país, sobretudo, no que diz 

respeito à ascensão da mulher nos espaços de Poder e Decisão.  

10.2. O empoderamento feminino transforma as relações sociais da mulher 

        Além do mais, o empoderamento feminino, deve ser entendido como um processo 

pelo qual, acontece uma transformação nas relações culturais, econômicas, políticas, 
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sociais. Assim, o Poder, deverá ser empregado na união coletiva de mulheres, com o 

propósito de causar mudanças positivas na sociedade.  

        Ademais, empoderar também significa inserir a mulher no mercado de trabalho, 

movimentando a economia, melhorando a sua qualidade de vida e como resultado, elevar 

a sua autoestima.  

        O empoderamento da mulher, sobretudo, é receber um pouco de amor, afeto e o 

conhecimento de quem está disposto a compartilhar sem exigir nada em troca.  

        Além disso, o empoderamento é sinônimo de fazer, criar, formar, gerar, produzir, 

realizar, empreender, consumar e perpetrar. Nesse sentido, a compreensão correta do 

que é o empoderamento feminino, poderá elevar a mulher para um plano superior.   

10.3. O Poder Pelo Poder só fará algum sentido havendo solidariedade 

        Pensando assim, o Poder pelo Poder, só tem algum sentido, se houver 

solidariedade, generosidade, e sobretudo, espírito fraternal, elevando a autoestima, que 

melhora o ânimo e dá sentido à vida, causando verdadeira efervescência nas emoções.  

        Afinal de contas, nobre e incensurável é a mulher que, compreendendo o verdadeiro 

significado de empoderamento feminino, coloca em prática seus dons e talentos e não 

tem medo de empoderar outra mulher independente de quem ela seja. 

11. A INSTITUIÇÃO APOIA O ACESSO DA MULHER AOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO  

        O Conselho de Mulheres Cristãs do Brasil apoia o acesso feminino nos espaços de 

Poder e Decisão, a fim de ampliar o campo de atuação e trabalho da mulher, conduzindo-

a à representação evidenciada.  

11.1. No Município 

        Além do que, importante será a contribuição da sociedade civil organizada, a fim de 

estimular e aumentar a presença feminina nas prefeituras, secretarias de governos, e 

ainda, motivar a participação da mulher, na composição dos cargos eletivos nas: câmaras 

municipais, assembleias legislativas e câmara distrital.   

11.2. No Parlamento  

        Estimulamos e facilitamos a participação da mulher na câmara interparlamentar, 

mediante o aumento da paridade de gênero. Isto faz todo o sentido, quando analisa-se os 

dados estatísticos. O Brasil atualmente ocupa uma das últimas posições no ranking da 

IPU, com aproximadamente 10% de presença feminina na câmara dos deputados e no 

senado. O percentual ainda é muito baixo, nas assembleias legislativas e nas câmaras 

municipais, atingindo índices entre 11% e 12%. Esse quadro se agrava por diversos 

motivos entre eles, o pensamento ultrapassado de que a mulher só pode ocupar o espaço 

doméstico ou o privado e nunca o público. 
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        Além disso, corrobora para a manutenção desta desigualdade no Parlamento, o não 

cumprimento por parte dos partidos políticos, a legislação que assegura a cota por sexo 

mínima de 30%, e máxima de 70% para as candidaturas nas eleições proporcionais.  

        E como forma de corrigir esta disparidade, será necessário exigir a aplicação da lei 

para que se imponha sanções ao seu descumprimento, e fazer com que a democracia 

brasileira, seja representativa e participativa, em relação a todos os segmentos da 

sociedade, garantindo a mulher por direito, o espaço de representação política.  

11.3.  No Poder Judiciário 

        O poder Judiciário também merece atenção, já que os dados mostram que na base 

do quadro de advogados no Brasil, as mulheres chegam a 50,5%, todavia, na proporção 

que sobe a hierarquia, o percentual diminui, alcançando apenas 30% na magistratura, 

19% nos conselhos nacionais de justiça e 15,5% nos tribunais superiores. No Supremo 

Tribunal Federal, são duas mulheres e nove homens, somente no ano de 2000 foi 

nomeada a primeira mulher para a Suprema Corte, a ministra Ellen Gracie, que 

posteriormente, foi eleita como a primeira mulher a presidir o Supremo Tribunal Federal.  

        Aliás, o que só evidencia a capacidade da mulher que estuda e tem competência 

para ingressar em instâncias que exigem concurso público. Dessa maneira, alcançam 

sucesso na vida profissional. Nesse sentido, com o intuito de auxiliar e consolidar essa 

ascensão da mulher, será primordial que Instituições fortes, façam a sua parte e indiquem 

mulheres, para ocupar cargos de maior envergadura e relevância, em níveis hierárquicos 

de decisões econômicas e políticas. 

11.4. Na Iniciativa Privada 

        Além do mais, é lamentável se é que pode-se dizer assim, o alicerce para o sucesso 

profissional da mulher, ainda tem sido a iniciativa privada, espaço de Poder por onde o 

mundo feminino ascende com mais facilidade, mantendo suas conquistas sociais.  

        Além disso, nos últimos anos, a mulher tem alcançado progresso considerável, 

ocupando posições hierárquicas na iniciativa privada, tornando-se chefe do seu próprio 

negócio. A sinalização dessa ascensão é, a capacidade e a competência feminina, 

reconhecida e valorizada no universo empresarial.  

        Inserir a Mulher no mercado de trabalho, e fazer com que receba o salário igual ao 

dos homens será o grande desafio. E como forma de diminuir a diferença salarial, será 

imperioso estimular a indicação da Mulher para ocupar cargos com maior relevância e 

status social.  

11.5. A sociedade deve contribuir para a ascensão social e profissional feminina 

        Afinal de contas, a sociedade também deve contribuir, a fim de acabar com o 

preconceito e a intolerância, a fim de que a mulher possa receber salários dignos e 

compatíveis com o seu trabalho, assegurando a ascensão social e profissional feminina. 
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12. CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

12.1. A Instituição deverá balancear a sua forma de captação de recursos 

        O CMCBr pode levantar fundos de três formas: A primeira é pela comercialização de 

produtos e pela taxa de entrega de serviços. A segunda pela criação de parcerias 

comerciais, elaboradas para gerar fluxo de caixa. E a terceira, manter os seus custos e 

despesas em dia através do recebimento de doações. 

        Além disso, a Instituição deverá balancear a sua forma de captação de recursos, 

incluindo a geração de renda própria. Diversificar e alcançar todos os públicos. Cada 

público pode trazer um benefício específico, tudo deve ser avaliado antes de buscar os 

parceiros, com o objetivo de consolidar a missão da Instituição. 

12.2. Segundo pesquisas as doações privadas são oriundas de pessoas físicas 

        Segundo pesquisas 81% das doações privadas são oriundas de pessoas físicas, 

com média de doações de R$ 158,00 reais em dinheiro por ano, e outros 29% em 

doações de materiais. Os números demostram a importância das contribuições das 

pessoas físicas, o que necessitará desenvolver estratégias eficientes, com o propósito de 

captar recursos direcionados para pessoas da própria comunidade. Assim, direcionando a 

estratégia para o público-alvo, as pessoas que se identificam com as ações e projetos da 

Instituição, doam mesmo que as contribuições sejam pequenas. 

        Em um primeiro momento, parece que investir esforços para captar recursos 

financeiros junto a doadores individuais não valerá a pena, ao contrário, investir na 

confecção de flyers, informativos, telefonemas, boletos ou brindes, será sempre um bom 

investimento para conquistar novos doadores. Além do que, todo o processo de captação 

de recursos tem o seu tempo de maturação.  Uma Instituição que realiza um trabalho 

sério a comunidade apoia e tem legitimidade para angariar recursos financeiros, 

fidelizando novos contribuintes. 

12.3. A captação de recursos faz-se com projetos baseados em clareza e detalhamento 

        A parceria com Instituições privadas é uma forma de captação de recursos. A 

proposta de parceria deve estar baseada na clareza e no detalhamento do projeto 

proposto. Empresas privadas apoiam projetos em troca de divulgação do seu nome, 

produtos ou serviços. O CMCBr desenvolveu um programa de “Descontos & Vantagens”, 

para a fidelização de consumidores da própria comunidade. 

        Outra forma de captar recursos é, através de fundações nacionais ou internacionais, 

agências internacionais que apoiam ações e atividades filantrópicas. Nesse sentido, o 

processo para solicitar apoio para o projeto é padrão, e pode ser através do site da 

instituição. A solicitação também poderá ser realizada por ofício ou por telefone.  

Normalmente as fundações buscam resultados próximos a políticas públicas e não será 

necessário a divulgação do seu nome e nem de seus produtos ou serviços. 
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12.4. A captação poderá ser feita através de convênios, contratos e licitação pública 

        A captação de recursos, também poderá ser realizada, através de convênios, 

contratos, licitação e chamada pública com órgãos da administração pública, com a 

finalidade de prestação de serviços, que é uma forma de terceirização de uma 

determinada obrigação, remunerando a Instituição por determinada atividade. 

        Outra forma de captar recursos é, promover eventos. Os eventos poderão ter várias 

funções, divulgar a causa, captar recursos, divulgar a missão, as ações sociais e os 

projetos da Instituição. Aderir novos doadores e voluntários. E foco centralizado na 

captação de recursos. Exemplo; venda de convites. 

13. O QUE A INSTITUIÇÃO ENTENDE POR SUSTENTABILIADADE  

13.1. Conceito de sustentabilidade 

        O Conselho de Mulheres Cristãs do Brasil, entende como sustentabilidade, o 

desenvolvimento e a gestão sustentável do meio ambiente, que visem suprir as 

necessidades dos seres humanos, sem comprometer o futuro das próximas gerações. Ou 

seja, desenvolver-se economicamente sem agredir o meio ambiente, utilizando os 

recursos naturais de forma racional, a fim de que se mantenham no futuro, assegurando 

hoje, um desenvolvimento econômico sustentável.  

13.2. Preservar o meio ambiente e assegurar o desenvolvimento econômico sustentável 

        Sustentabilidade é um ideal sistêmico que se perfaz sobretudo, pela ação e 

constante busca entre o desenvolvimento econômico, e ao mesmo tempo a preservação 

do ecossistema. Assim, os pontos elementares da sustentabilidade visam a própria 

sobrevivência do planeta no presente e no futuro. 

14. SOBRE O VOLUNTARIADO  

14.1. Qualquer pessoa física pode ser um voluntário 

        O voluntário como ator social e agente de transformação, presta serviços não 

remunerados em benefício da comunidade. Doa o seu tempo e conhecimento. Consolida 

a realização de sua missão social, com a energia gerada pelo impulso solidário. Atende 

as necessidades do outro, e acredita nos imperativos de uma causa. Compatibiliza suas 

emoções de acordo com as suas próprias convicções pessoais. Seu trabalho tem ou não, 

caráter religioso, cultural, filosófico ou político. 

        Nesse sentido, qualquer pessoa física pode realizar ações sociais individuais. Por 

exemplo: profissionais liberais como: médicos, enfermeiros, advogados, psicólogos, 

assistentes sociais, designer de website, secretária, diagramador entre outras profissões 

que queiram atender uma Instituição social. Assim, qualquer um sendo voluntário, poderá 

participar de campanhas pelo voto consciente, paz, vida, contra à violência doméstica, em 

favor da doação de sangue, coleta de livros, brinquedos, alimentos, roupas entre outros.   
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        Além disso, poderá integrar-se em grupos de trabalho voluntário, com o propósito de 

realizar serviços comunitários. Ainda, poderá apoiar escolas públicas, associações de 

moradores e Instituições que ofereçam inúmeras oportunidades em diversas áreas como: 

saúde, assistência social, educação, cidadania, cultura, esporte e meio ambiente.     

        O voluntário pode participar de projetos e programas públicos junto a prefeituras, 

secretarias municipais e estaduais, fazendo sua adesão sem receber nenhuma espécie 

de remuneração. 

14.2. Mulheres multiplicadoras de dons e talentos 

        As voluntárias do Conselho de Mulheres Cristãs do Brasil devem desenvolver ações, 

projetos e programas sociais planejados e continuados. Além disso, devem encorajar 

outras mulheres a multiplicarem os seus dons e talentos, em favor de quem mais precisa. 

Afinal, o objetivo da multiplicação é formar um exército de pessoas que doam o seu tempo 

e conhecimento, com o propósito de efetuar transformação social na comunidade onde 

atuam. 

        Além do mais, o trabalho voluntário não é remunerado, as ações sociais e as 

atividades realizadas tem como alcance, o acolhimento da mulher economicamente e 

socialmente vulnerável. Assim, todo o processo que leva a proteção da mulher, visa 

elevar os valores de participação e de solidariedade. 

14.3. A força do trabalho voluntário 

        As voluntárias devem atuar junto as comunidades carentes em parceria com 

pessoas físicas, profissionais liberais, Instituições privadas e/ou públicas, promovendo 

diversas ações sociais, assistindo os que necessitam de cursos, palestras e treinamento.  

        Além disso, devem oferecer outras espécies de atendimentos como: psicológico, 

jurídico, prevenção da saúde, beleza, empreendedorismo, cooperativismo, qualificação 

profissional entre outras ações e projetos sociais. 

14.4. Como tornar-se uma voluntária   

        Para se tornar uma voluntária (o) é necessário participar do curso de “Mulheres 

multiplicadoras de dons e talentos”. Os homens também podem fazer o curso. Para tanto, 

ambos terão que assinar um Termo de Adesão ao Voluntariado do CMCBr conforme lei 

vigente. 

14.5. Quando estarei apta  

 1ª Passo - Participar do curso Mulheres multiplicadoras de dons e talentos, cujo 

o objetivo é formar futuras voluntárias. O treinamento tem como objetivo 

apresentar as participantes, o trabalho voluntário realizado junto as comunidades 

carentes. O curso de formação tem carga horária de 02 horas. Ao final será 
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fornecido Certificado de Formação, estando apta a candidata, poderá prestará os 

serviços e ações sociais promovidas pela Instituição junto à comunidade; 

 2ª Passo - Compreender como funciona a hierárquico da Instituição e saber 

quais são as atividades de cada voluntária, assinando o “Termo de Adesão” para 

exercer suas atividades; 

 3ª Passo - Saber como será a sua atuação nos Conselhos e Coordenações 

Regionais afiliadas;  

 4ª Passo - Receber treinamento e orientações específicas para exercer suas 

atividades no programa ou projeto a ser promovido e realizado pelo CMCBr; 

 5ª Passo - Estando apta (o), dar início aos serviços e/ou as atividades 

voluntárias junto à Instituições ou a comunidade indicada pelo CMCBr. 

15. COMPROMISSO DA INSTITUIÇÃO 

15.1. Conquistar autonomia social e política e os direitos constitucionais da mulher 

        O compromisso do Conselho de Mulheres Cristãs do Brasil é, conquistar autonomia 

social e política, com o fim de empoderar a mulher por intermédio do conhecimento 

compartilhado, englobando ainda, a qualificação profissional e o empreendedorismo.  

        Além disso, promover ações sociais práticas e conclusivas, através do trabalho 

voluntário, com o objetivo de influenciar a criação de um novo paradigma cultural, 

demonstrando ser possível gerar novas relações sociais respeitando os direitos da 

mulher. 

15.2. Promover a participação igualitária da mulher nos espaços de Poder e Decisão 

        Ademais, com o propósito de efetivar o aperfeiçoamento e consolidação da 

democracia, será necessário pensar, discutir e debater a situação de sub-representação 

da mulher nos espaços de Poder e de Decisão. 

        Nesse caminho, promover a participação da mulher de forma igualitária e plural, 

aumentando a presença feminina nos cargos de maior nível hierárquico no parlamento, 

governos estadual, distrital e municipal. Nas secretarias do primeiro escalão do poder 

executivo, judiciário, sindicatos e reitorias. Interromper a enganosa cultura de fragilidade 

intelectual feminina nas relações de emprego e trabalho, erradicar qualquer espécie de 

preconceito e a subalternidade da mulher.  

16. PERSPECTIVA DA INSTITUIÇÃO  

16.1. Discriminar a mulher causa impacto negativo no crescimento econômico do país 

        A perspectiva do Conselho de Mulheres Cristãs do Brasil é, consolidar o 

reconhecimento e importância da promoção igualitária entre homens e mulheres, mostrar 
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que a discriminação histórica contra a mulher, causa um impacto negativo no crescimento 

econômico e social do país. 

16.2. Eliminar o preconceito e inserir a mulher no mercado de trabalho com equidade social 

        Além disso, promover a inserção da mulher no mercado de trabalho e desenvolver o 

empreendedorismo feminino, erradicar a pobreza e todas as formas de discriminação, 

preconceito e violência. Assim, deve ser a atribuição de um país democrático de direito, 

proporcionar o bem-estar de todos, sobretudo, aplicar na prática com equidade os direitos 

constitucionais voltados para a proteção da mulher. 

17. OBJETIVOS DA INSTITUIÇÃO    

17.1. Assegurar os direitos individuais e coletivos da mulher. 

        O objetivo do Conselho de Mulheres Cristãs do Brasil é, consolidar a utilização dos 

instrumentos jurídicos existentes nas Leis e na Constituição Federal. 

        Além disso, difundir a informação sobre a legislação responsável por regular os 

direitos individuais e coletivos da mulher.  

        Para tanto, fortalecer os processos de inclusão social e política da mulher. Ampliar 

os espaços de Poder e Decisão, porque só a legislação seca, não é o suficiente para 

mudar a realidade da desigualdade e discriminação em que vive a mulher no Brasil. 

Nesse sentido, constituir um marco regulatório, com o propósito de estabelecer 

estratégias políticas de enfrentamento, com o fim de erradicar as desigualdades de 

gênero, por meio da concretização na prática do dia-a-dia dos direitos constitucionais. 

17.2. O objetivo maior é ver homens e mulheres serem tratados como iguais perante a lei. 

        O tratamento igualitário entre homens e mulheres, pressupõe que o gênero não pode 

ser utilizado como argumento discriminatório, com o propósito de desnivelar os direitos 

constitucionais de homens e mulheres, ao contrário, deve ser utilizado com a finalidade de 

nivelar as condições: cultural, econômica, política, social e jurídica existentes entre 

ambos. 

        Ademais, o objetivo maior é que todos sejam tratados como iguais perante a Lei, 

sem privilégios, nem distinções por motivo de nascimento, sexo, raça, profissão, classe 

social, situação econômica, crença religiosas ou por ideologia política. 

18. ESTRATÉGIA DA INSTITUIÇÃO 

18.1. Ser voluntário é uma experiência transformadora do indivíduo e da sociedade 

        A estratégia do Conselho de Mulheres Cristãs do Brasil é, consolidar a atividade 

voluntária, oferecer uma oportunidade aos indivíduos e a sociedade em geral, uma 

experiência transformadora.  Além disso, intensificar a satisfação e a percepção dos 

valores éticos e morais, o que só faz bem a quem pratica. Aumentar a alegria, melhorar a 

qualidade de vida e a saúde, fazer a diferença na vida de outras pessoas. E experimentar 
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uma experiência de progresso para todos que participam do processo como: membras da 

instituição, líderes comunitários e a própria comunidade-alvo favorecida pelas ações 

sociais. 

18.2. Quem pratica uma ação voluntária descobre um pouquinho mais sobre si mesmo 

        Além do que, quando se pratica e realiza uma atividade voluntária, descobre-se um 

pouquinho mais sobre si mesmo. Assim, conclui-se que a transformação se dá, a partir da 

compreensão medida dos valores de solidariedade e de participação. 

19. PÚBLICO-ALVO DA INSTITUIÇÃO 

19.1. Qualquer mulher ou menina que sofre violência 

        O público-alvo do Conselho de Mulheres Cristãs do Brasil é, a mulher e a menina 

submetidas a qualquer espécie de violência, ou seja, qualquer mulher independente da 

sua condição econômica, física, cor, raça ou credo religioso. 

20. PILARES QUE SUSTENTAM A MISSÃO DA INSTITUIÇÃO 

20.1. Os três pilares que sustentam o trabalho do Conselho de Mulheres Cristãs do Brasil 

 O primeiro pilar; norteia a missão da Instituição ancorada na Fé Cristã, 

observando os ensinamentos de Cristo;  

 O segundo pilar; acolher e proteger mulheres e meninas em situação de risco e 

exclusão social;  

 O terceiro pilar; empoderar a mulher por intermédio da qualificação profissional e 

do empreendedorismo, com o propósito de inserir a mulher no mercado de 

trabalho, a fim de criar novas oportunidades de trabalho, gerar renda para sua 

sobrevivência e desenvolver a economia do país. 

21.  ATENDIMENTO À MULHER VÍTIMA QUE PROCURA A PROTEÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

21.1. Que espécie de ajuda deve ser oferecida a vítima que procura a Instituição 

        Qualquer ajuda que a vítima precisar, a Instituição prioriza sempre a segurança e o 

acolhimento da mulher, orientando-a sobre os seus direitos constitucionais. Havendo 

violência adota o procedimento padrão, conforme relacionado a seguir: 

21.2. Havendo violência contra à mulher 

 Atender, acolher e escutar a mulher que está em situação vulnerável; 

 Quando for o caso, encaminhá-la para a Diretoria Jurídica; 

 Informar sobre os seus direitos constitucionais; 

 Informar como se proteger com a aplicação da lei Maria da Penha;  
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 Encaminhar para a Diretoria de Assistência Social, quando não houver violência 

física; 

 Encaminhar para uma Delegacia de Atendimento à Mulher, se a agressão foi 

cometida fora do DF; 

 Encaminhar para a Casa da Mulher Brasileira, se a agressão foi cometida no DF; 

 Encaminhar para uma UPA ou hospital mais próximo, dependendo da gravidade 

das agressões;  

 Agendar com uma de nossas psicólogas voluntárias, atendimento psicológico 

quando o caso exigir;  

 Acompanhar a mulher vítima da agressão e dar apoio, em todas as fases do 

atendimento; 

 Ministrar em nossas oficinas, palestras sobre temas relacionados ao 

empoderamento feminino e sobre os direitos constitucionais da mulher; 

 Estudar e compreender como funciona os equipamentos públicas postos à 

disposição da mulher em situação de risco, com o fim de utilizar as instruções no 

atendimento cotidiano a mulher. 

21.3. Sobre a necessidade de qualificação profissional da mulher 

 Promover cursos de qualificação profissional em diversas áreas profissionais e 

inserir à mulher no mercado de trabalho, a fim de gerar renda para a si e sua 

família; 

 Fazer levantamento junto a empresas locais, com o objetivo de levantar a 

vocação comercial da cidade, a fim de promover cursos de qualificação 

profissional, de acordo com as necessidades de mão-de-obra das empresas; 

 Levantar junto as empresas do comércio local, informação sobre vagas existentes 

para a contratação de funcionários; 

 Informar a comunidade sobre as oportunidades de empregos existentes nas 

empresas locais. 

22. QUEM PODE ASSUMIR COMPROMISSOS OU FALAR EM NOME DA INSTITUIÇÃO 

22.1. Seguindo as orientações:   

 Para falar, prometer ou assumir qualquer espécie de compromisso em nome da 

Instituição, a conselheira terá que ter autorização expressa do colegiado, ao 

contrário, estará descumprindo normas estatutárias,  

 A conselheira deve seguir as orientações e conhecer o funcionamento hierárquico 

da Instituição e os seus órgãos de composição como: A Diretoria Nacional, 
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Executiva Nacional e as Presidências Estaduais, Distrital, Municipais e 

Coordenações das Regiões Administrativas do Distrito Federal. Para tanto, a 

Conselheira deve consultar o Estatuto Social, o Manual Sobre o Funcionamento 

da Instituição, o Regimento Interno e Código de Ética e Disciplina, a não 

observância das orientações acima assumirá os riscos de sua decisão; 

 A conselheira tem direito fundamental da liberdade de pensamento e de 

expressão, depende da sua própria vontade. No entanto, tal direito não é 

absoluto, ou seja, a conselheira não deve fazer o que bem entender dentro da 

Instituição, é livre para fazer o que não é proibido por lei. Esse conceito é 

baseado no princípio da legalidade, ou seja, a Instituição não se responsabilizará, 

por nenhuma forma de expressão de liberdade de pensamento contrária as 

normas estatutárias, cada conselheira afiliada é responsável pelos seus próprios 

atos. 

23. QUEM PODE FAZER PARTE DA INSTITUIÇÃO 

23.1. Qualquer mulher que tenha espírito voluntário ou homem que deseje ser um amigo  

 Mulheres como membras e voluntárias; 

 Homens como amigos, colaboradores e parceiros, podem auxiliar no que for 

necessário, mas não podem participar da Diretoria, exceto na Assessoria Especial 

da Presidente Nacional, não votam e nem são votados. 

23.2. Pessoas que tem mandato eletivo, não podem fazer parte da Diretoria da Instituição 

 As pessoas que ocupam cargos políticos e que têm mandato eletivo ou exercem 

cargos por nomeação com status de prefeito, podem ser amigos do CMCBr, e 

podem participar de ações sociais promovidas pela Instituição, mas não podem 

fazer parte do quadro de membras e nem da Diretoria.  

24.0. COMO TORNAR-SE UMA CONSELHEIRA DA INSTITUIÇÃO 

24.1. Basta ser mulher, leal e comprometida com os objetivos estatutários da Instituição 

 Para se tornar uma Conselheira da Instituição, basta ser mulher e ser 

comprometida com as causas da mulher em situação de risco e exclusão social;  

 Ser indicada por uma conselheira; 

 Ter a ficha de adesão avaliada previamente pela Diretoria; 

 Ter perfil e espírito voluntário; 

 Ser ativa e participativa; 

 Atuar em conformidade com o as Normas do Estatuto, Manual de Funcionamento 

da Instituição, Regimento Interno e o Código de Ética e Disciplina;  
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 Compreender a essência de ser uma voluntária;  

 Participar de seminários, cursos, treinamentos e palestras promovidos pela 

Instituição; 

 Compreender o funcionamento hierárquico e as competências de cada cargo e/ou 

função na composição da estrutura da Instituição em todos os seus níveis; 

 Ser credenciada como Conselheira por meio da Carteira Social; 

 Professar a Fé Cristã. 

25. COMO TORNAR-SE UM AMIGO SOLIDÁRIO   

25.1. Ter comportamento social integro e respeitar a hierarquia da Instituição  

 Para se tornar um Amigo (a) do CMCBr o(a) indicado (a) deverá ter 

comportamento social íntegro em sua comunidade, observar a hierarquia da 

Instituição, cumprir as normas estatutárias e ter espírito voluntário; 

 Respeitar e compreender o viés social da Instituição; 

 Exercer papel social relevante com generosidade e humanidade, ter boa vontade 

e responsabilidade social; 

 Dedicar um pouco do seu tempo e conhecimento, contribuindo voluntariamente 

por meio dos seus dons e talentos sem remuneração; 

 Ter compromisso com o acolhimento e proteção da mulher em situação de risco e 

exclusão social; 

 Ser indicado (a) por uma Conselheira; 

 Ter a ficha de adesão previamente avaliada e aprovada pela Diretoria; 

 Ter perfil voluntário;  

 Ser credenciado (a) e ter a sua identificação como Amigo (a), através do 

Certificado de Amigo Solidário; 

 Professar a Fé Cristão. 

26. COMO TORNAR-SE UM PARCEIRO SOLIDÁRIO  

26.1. O empresário ou pessoa física que constituir uma parceria com apoio financeiro 

 O empresário ou pessoa física que constituir uma parceria com o CMCBr, 

apoiando e patrocinando financeiramente a Cerimônia de Posse, Seminários, 

Cursos, palestras e campanhas desenvolvidas com a finalidade de proteger a 

mulher em situação de risco como: Eu faço parte! Diga não à violência contra a 

Mulher!, entre outras campanhas; 
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 Poderá ser um parceiro (a), o empresário (a) que permitir a colocação de um Selo 

em sua empresa com os dizeres: Empresa Cidadã ou Responsabilidade Social; 

 Poderá ser indicado também com parceiro (a) o (a) empresário (a) que participar 

do Programa denominado Descontos & Vantagens, por meio de convênio e/ou 

contrato, com o propósito de fidelizar nossas Conselheiras para à aquisição de 

bens e/ou serviços; 

 Ser credenciada (o) e ter a sua identificação como Parceira (o), através de 

certificado de “Parceiro Solidário”. 

 Professar a Fé Cristã. 

27. COMO TORNAR-SE UM COLABORADOR SOLIDÁRIO  

27.1. O Empresário ou a pessoa física que desejar apoiar e contribuir financeiramente  

 Poderá ser colaborador o empresário ou pessoas físicas que apoiar e contribuir 

financeiramente com a Cerimônia de Posse, Ações, Projetos e Programas sociais 

realizados pela Instituição.  

 Ter espírito voluntário; 

 Ser credenciada e ter a sua identificação como colaboradora, através do 

Certificado de Colaborador Solidário; 

 Professar a Fé Cristã. 

28. COMO CRESCER NA INSTITUIÇÃO 

28.1. Existem condições de crescer na Instituição 

        Qualquer uma das Conselheiras têm condições de crescer na Instituição, a estrutura 

do CMCBr permite que cada conselheira, desenvolva-se ocupando qualquer um dos 

cargos na estrutura da Instituição. 

        Além do que, a Conselheira poderá identificar qual o cargo e/ou função pertencente 

ao mapa de competências do seu interesse, e trilhar a carreira social na Instituição. Além 

disso, poderá identificar o cargo e/ou função que deseja exercer e preparar-se para o 

desafio escolhido.  

        Dessa forma, a construção e o desenvolvimento da carreira social, dependerá do 

interesse e o comprometimento da própria pessoa dentro da Instituição.  

28.2. Qualquer Conselheira pode ser indicada para as Diretorias Nacional e Executiva Nacional 

        Nesse sentido, na estrutura organizacional do CMCBr existem vários cargos e/ou 

funções. A conselheira que se destacar pelo trabalho voluntário e por prestar relevantes 

serviços a sua comunidade, poderá ser indicada pelos Conselhos e Coordenações 
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afiliadas, com o fim de concorrerem aos cargos na Diretoria Nacional ou Executiva 

Nacional, desde que seja aprovado o seu nome pela Presidente Nacional.  

        Assim, qualquer mulher que ingressar na Instituição como membra ou voluntária, 

poderá construir a sua carreira social dentro da Instituição, aspirar e galgar qualquer um 

dos cargos das Diretorias, desde que cumpridas as exigências e normas estatutários. 

29. CARTEIRA SOCIAL  

29.1. A Carteira Social é o documento de identificação da conselheira e ou voluntária 

        A Carteira Social é o documento de identificação pelo qual a conselheira ou 

voluntária é identificada, e usufruir os benefícios de diversas parcerias comerciais feitas 

com empresas fornecedoras de bens e/ou serviços; 

        A emissão da Carteira Social é uma atribuição da Executiva Nacional, a indicação 

dos nomes das conselheiras ou voluntárias é uma prerrogativa dos Conselhos e 

Coordenações Regionais afiliadas, que deliberarão também sobre o valor da taxa a ser 

paga pela emissão da carteira. 

30. MENSALIDADE, CONTRIBUIÇÃO, PATROCÍNIO, DOAÇÃO E LEGADO  

30.1. As mensalidades são para cobrir os custos com despesas correntes da Instituição 

        É atribuição dos Conselhos e Coordenações Regionais afiliadas, definir o valor da 

mensalidade a ser cobrada de suas associadas, a fim de cobrir os custos com as 

despesas correntes da Instituição.  

        Constituem receita do CMCBr NACIONAL e seus afiliados, as mensalidades, 

contribuições, patrocínios e legados doados por membras, voluntários, pessoas físicas ou 

jurídicas de natureza pública e/ou privada, colaboradores e parceiros. 

       Além disso, todas as receitas doadas aos Conselhos e Coordenações Regionais 

afiliadas de qualquer natureza, não serão devolvidas aos doadores, uma vez que, é feita 

voluntariamente e serão recolhidas automaticamente ao caixa central da Diretoria 

Nacional, posteriormente, serão redistribuídas de acordo com cronograma financeiro, para 

cada afiliado de acordo com a arrecadação proporcional de cada um.  

30.2. As receitas deverão ser aplicadas nos objetivos estatutários da Instituição. 

        As receitas do CMCBr MACIONAL e seus afiliados deverão ser empregadas nos 

objetivos estatutários da Instituição, em despesas administrativas correntes e/ou em 

ações e programas sociais devidamente aprovados pela Assembleia Geral e/ou pela 

Diretoria Nacional. 

31. LOCAL ADEQUADO PARA O FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO 

31.1. A Instituição pode funcionar em sede própria ou em instalações cedidas por parceiros 



 

39 

 

        O Conselho de Mulheres Cristãs do Brasil poderá funcionar em sede própria, ou em 

instalações cedidas por parceiros como: casas, salas, lojas, galpões, prédios entre outros 

locais, com o fim de atender a demanda do público-alvo da Instituição.  

        Poderá ainda, fazer convênio, termo de parceria ou contrato, com outras Instituições 

que possam ceder total ou parcialmente sua infraestrutura. Assim o CMCBr poderá 

atender a comunidade-alvo com atendimentos: psicológico, jurídico, assistência social, 

saúde da mulher, beleza. E ainda, realizar cursos, palestras e seminários. 

32. COMO SOLICITAR A ABERTURA E FORMAÇÃO DE UM CMCBr EM UMA CIDADE  

32.1. Como solicitar a abertura e formação de um Conselho de Mulheres Cristãs do Brasil 

        Solicite à abertura, formação e posse de um CMCBr em sua cidade, enviando uma 

solicitação para o e-mail cmcdobrasil@gmail.com ou pelo telefone/whatsapp (61) 99341-

9341 ou pelo site www.cmcbr.com.br.  

33. COMO ABRIR, FORMAR E INSTALAR UM CMCBr EM SUA CIDADE 

33.1. O interessado deve saber que existem alguns procedimentos para formar um CMCBr 

        Ter o conhecimento prévio que, existem custos e despesas correntes que deverão 

ser levados em consideração pelo interessado solicitante. 

33.2. Despesas que o interessado solicitante deverá arcar: 

 Se a abertura e formação de um CMCBr for fora do Distrito Federal, e a distância 

for de 100km a 500km, as despesas com o deslocamento, hospedagem e 

alimentação para duas pessoas que, farão a primeira reunião na cidade 

postulante, e posteriormente a participação dessas pessoas na Solenidade de 

Posse da Diretoria eleita, será de responsabilidade do interessado solicitante;  

 Da mesma forma, quando a distâncias for superior a 500km, as despesas com 

passagens aérea, hospedagem e alimentação para duas pessoas, será de 

responsabilidade do interessado solicitante que arcará com os custos e as 

despesas. 

33.3. O interessado também será responsável pelas despesas da Solenidade de Posse 

        O interessado solicitante também será responsável pelos custos e despesas 

oriundos da Solenidade de Posse, incluindo todos os materiais necessários como: 

bandeiras, informativos, panfletos, revistas, jornais, convites, certificados, botons, salão, 

buffet, projetores, sonorização, programação visual, mesas, cadeiras, forros, material de 

escritório, flores, fotógrafos, gravação de vídeo e profissionais de apoio.  

34. PROCEDIMENTOS IMPORTANTES PARA A SOLENIDADE DE POSSE  

34.1. Fazer o planejamento para a organização da solenidade de posse 

        O nome já diz tudo, Solenidade de Posse é o evento maior da Instituição, algumas 

mailto:cmcdobrasil@gmail.com
http://www.cmcbr.com.br/
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providências deverão ser tomadas, principalmente o planejamento e organização da 

cerimônia.  

34.2. Pré-evento  

 Verificar e informar a Executiva Nacional, a data, o horário e o local do evento. 

Ter cautela para que a Cerimônia de Posse, não fique próximo a outros eventos 

importantes do CMCBr Nacional;  

 Elaborar a programação do evento, se haverá composição de mesa diretora dos 

trabalhos, pronunciamentos, apresentação cultural, homenagens, serviço de 

alimentação (café, almoço, coquetel ou jantar);  

 Assegurar-se da disponibilidade do local do evento para a data escolhida e 

verificar de perto as características e condições do espaço (se o local é aberto, ou 

fechado, se tem boa acessibilidade, se tem estacionamento, se há espaço para o 

serviço de alimentação, quantidade suficiente de mesas e cadeiras para os 

convidados, dentre outros aspectos conforme a programação do evento). 

Consultar a “Análise do local do evento”.  

 Agendar o evento junto a Executiva Nacional do CMCBr;  

 Elaborar a arte do convite padrão. Consulte “Convite para eventos”. Preparar 

banco de dados completo dos convidados - formato planilha - contendo o nome, 

cargo e endereço. Esse banco de dados será importante para eventos futuros;  

 Tendo a lista e o quantitativo geral de convidados, solicitar a confecção dos 

convites de modo a evitar excesso ou carência de material;  

 Detalhar serviços necessários ao evento (cerimonial, decoração, alimentação, 

segurança, recepção, sonorização, projeção, fotógrafo, filmagem dentre outros) e 

solicitar orçamentos para contratação. Consulte “check-list”.  

 Caso o evento conte com apresentação cultural, entrar em contato com o 

artista/grupo e verificar “rider técnico” (lista de equipamentos para a 

apresentação) assegurando-se que o local e o momento escolhido são 

adequados. Consulte detalhes em “Apresentação cultural”. Planejamento e 

Organização de Eventos do CMCBr no Manual;  

 Imprimir etiquetas e numerar os convites; 

 Repassar os detalhes do evento a Executiva Nacional ou aos Conselhos ou as 

Coordenações Regionais afiliadas a ser empossada, verificando se há alterações 

e sugestões;  

 Providenciar a divulgação do evento junto à Comunidade com no mínimo 30 

(trinta) dias de antecedência;  
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 Providenciar a elaboração de slides com mini curriculum da conselheira a ser 

empossada, com seu nome completo e a sua diretoria. Essa nova ordem 

administrativa será projetada em um telão ao público presente, durante a 

apresentação de cada conselheira; 

 Entrar em contato com fornecedores escolhidos para o evento e repassar 

detalhes de chegada/montagem, bem como saída/desmontagem;  

 Visitar novamente o local do evento e conferir a estrutura disponível;  

 Confirmar com a equipe responsável pelo cerimonial a estrutura necessária para 

a Cerimônia de Posse (Banners, bandeiras e pedestais, púlpito, microfones, 

projetores, telão, mesa diretiva, certificados, botons, fotógrafo, equipe de 

filmagem, coquetel dentre outros).  

 Encaminhar convites do evento, respeitando os prazos necessários;  

 Confirmar presença das autoridades convidadas;  

 Definir, junto à equipe de sonorização, música ambiente para o evento, bem como 

músicas de impacto para momentos importantes da cerimônia como: entrada das 

conselheiras, assinatura do termo de posse, pronunciamentos ou homenagens no 

dia do evento; 

 Ir ao local do evento para acompanhar a decoração das mesas, mesa diretiva, 

chegada e a montagem dos serviços contratados, e ao final do evento, desmontar 

a estrutura montada com o auxílio do pessoal de apoio contratado para esse 

serviço específico;  

 Repassar detalhes do cerimonial com a equipe responsável, conferir os 

certificados de posse das conselheiras e os certificados dos amigos e parceiros 

que colaboraram com a cerimônia, informando com antecedência, as últimas 

alterações na programação;  

34.3. Pós-evento  

 Compreende a elaboração de relatório final, com a prestação de contas do valor 

arrecadado com os parceiros que contribuíram para que o evento fosse realizado.  

Havendo possíveis sobras, entregar o valor a tesoureira da Instituição 

empossada. Assim, estes procedimentos poderão servir como parâmetro para 

eventos semelhantes e futuros, com o registro histórico das realizações pelos 

Conselhos e Coordenações Regionais afiliadas. O relatório deve constar: a 

análise da participação do público; resultados de despesas e receitas; resultados 

obtidos com a divulgação (anexar matérias divulgadas sobre o evento); pontos 

positivos e negativos e as fotos. Essa etapa abrange ainda:  

 Pagamento de fornecedores;  
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 Devolução de materiais emprestados;  

 Enviar agradecimentos aos convidados e autoridades 

35. VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO  

35.1. Portal na internet 

        O Portal www.cmcbr.com.br tem como função atingir o maior número de pessoas 

que buscam a informação através da internet, o propósito é oferecer informações com a 

máxima credibilidade, compartilhando com os internautas, temas amplos e variados, 

especialmente para o universo feminino.  

35.2. Jornal Mulher do Brasil 

        É um veículo de comunicação impresso e digital, elaborado com informações, 

entrevistas e matérias com credibilidade, o intuito é divulgar e informar ao leitor, sobre as 

ações sociais e o trabalho voluntário realizado pela Instituição e seus afiliados, 

informando a sociedade, os resultados alcançados com o auxílio de pessoas físicas 

voluntárias, e o apoio financeiro de amigos, colaboradores e parceiros. 

35.3. Revista Mulher do Brasil 

        É um veículo de comunicação impresso e digital, elaborado para um público exigente 

e formador de opinião, as matérias têm credibilidade e são diversificadas, relacionadas a 

diversas áreas, entre elas: saúde física e mental da mulher, moda, beleza, lazer, 

gastronomia, cultura, esporte, economia, arquitetura e direitos constitucionais da mulher, 

além de, informar sobre as ações sociais e o trabalho voluntário realizado pela Instituição. 

Além disso, informar a sociedade os resultados alcançados com o auxílio de pessoas 

físicas voluntárias e o apoio financeiro de amigos, colaboradores e parceiros. 

35.4. Canal Digital Mulher do Brasil 

        É um veículo de comunicação digital produzido com matérias e entrevistas com 

credibilidade, o propósito é divulgar e informar sobre as ações e programas sociais 

realizados pela Instituição. Além de informar a sociedade quem são os nossos amigos, 

colaboradores e parceiros. 

35.5. Rádio Digital Mulher do Brasil 

        É um veículo de comunicação digital produzido com o propósito de transmitir pela 

internet as ações e programas sociais da Instituição. Além de informar quem são os 

amigos, colaboradores e parceiros apoiadores do trabalho voluntário. 

35.6. Propaganda e Marketing 

        As ferramentas de marketing a serem utilizadas pela Instituição são: o Portal, Canal 

Digital, Rádio Digital, Revista e o Jornal Mulher do Brasil, além de outras mídias sociais 

como: outdoors, folders, flyers, banners e faixas, com o propósito de divulgar as ações e 

http://www.cmcbr.com.br/
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programas sociais realizados pelos Conselhos e Coordenações Regionais afiliadas em 

todo o território nacional. 

36. COMERCIALIZAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO NOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO  

36.1. Conjunto de informações relevantes para os profissionais de marketing 

        O Mídia Kit é um portfólio com informações relevantes para os profissionais 

de marketing saber qual é o público-alvo a ser atingido como: sexo, idade, escolaridade e 

renda mensal pessoal. Outra informação de grande utilidade para os anunciantes são os 

hábitos online dos internautas/leitores. Dados referentes a quantidade de horas que os 

internautas/leitores passam online, se eles compram ou não pela Internet, e que tipo de 

produtos eles consomem, são muito úteis na hora de definir se vale a pena ou não, fechar 

uma parceria com o Portal. 

36.2. Mídia kit é o portfólio dedicado a precificar os espaços nos veículos de comunicação 

        O catálogo é dedicado a precificar os espaços a serem comercializados em veículos 

de comunicação como: portal, blog, revista, jornal e canal digital, apresentando todas as 

suas características de acesso, público-alvo e demais dados relevantes para a captação 

de um possível anunciante. Seu objetivo é auxiliar os interessados a encontrar todas as 

informações necessárias para anunciar no seu veículo, facilitando a sua experiência. 

36.3. O Mídia kit funciona como uma espécie de vitrine para motivar o anunciante 

        O Mídia Kit funciona como uma espécie de vitrine, onde os veículos de comunicação 

destacam as suas melhores características, motivando o anunciante a contratar o espaço 

publicitário e outras formas de mídia paga dentro do seu site. Sendo assim, ele é um 

recurso essencial para blogs que desejam monetizar suas atividades 

37. PRÊMIO CONCEDIDO PELO TRABALHO VOLUNTÁRIO NA COMUNIDADE 

37.1. Troféu “Voluntário Solidário” 

        A Instituição homenageia com o troféu “Voluntário Solidário” as pessoas que foram 

destaque em sua comunidade, pessoas físicas que sobressaíram exercendo o trabalho 

voluntário, auxiliando a acolher e empoderar a mulher, através de ações sociais práticas e 

conclusivas, contribuindo um pouquinho com o seu tempo e conhecimento, em favor do 

universo feminino em situação de risco e exclusão social. 

        O Prêmio Destaque “Voluntário Solidário”, é uma iniciativa do Conselho de Mulheres 

Cristãs do Brasil - CMCBr NACIONAL, que completa mais 09 anos de existência, 

exercendo continuadamente relevantes serviços a sociedade.  

        Além do que, a premiação visa estimular ainda mais, o trabalho voluntário de muitas 

pessoas que doam um pouquinho do seu tempo e talento em favor de outras. Além disso, 

as ações e programas sociais são marcados pelar expressiva participação da comunidade 
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e voluntários que, auxiliam a Instituição no atendimento das demandas da comunidade-

alvo. 

        O objetivo da concessão do Prêmio é, conceder notoriedade e reconhecimento ao 

trabalho voluntário em favor da mulher, motivando pessoas cuja referência e fonte de 

esforço é, a busca de soluções inteligentes e criativas, com a finalidade de servir ao 

próximo que necessita de proteção por intermédio de ações práticas e conclusivas. 

        E para a realização da premiação, o CMCBr conta com a força e o apoio financeiro 

das suas conselheiras, colaboradores e parceiros, como forma de imprimir excelência e 

qualidade nos eventos que promove e realiza.  

37.2. Troféu “Responsabilidade Social” 

        É uma forma que, a Instituição agracia amigos, colaboradores e parceiros pela 

confiança durante todo o ano. E como forma de gratidão concede o Prêmio 

“Responsabilidade Social”, aos que mais se destacaram durante o ano, auxiliando e 

apoiando ações e programas sociais realizados pelos Conselhos e Coordenações 

Regionais afiadas em todo o território nacional.  

37.3. Troféu “Empresa Cidadã” 

        É uma forma que, o Conselho de Mulheres Cristãs do Brasil encontrou para 

conceder um prêmio social significativo a empresa e ao empresário que mais se 

destacaram durante o ano, por imprimir uma gestão focada em processos de qualidade e 

uma abordagem abrangente, visando melhorar a competitividade, eficácia e flexibilidade 

por meio de planejamento, organização e compreensão da sua atividade.  

        Além disso, pelo comprometimento com a qualidade dos seus produtos ou serviços, 

levando em conta o bom atendimento, porque o cliente bem atendido, sempre volta e é o 

responsável pela redução de gastos com o fluxo de operações.  

        Neste sentido, temos a convicção que quando concedemos o prêmio de Empresa 

Cidadã ao empresário e a sua empresa, estamos valorizamos o trabalho daqueles que 

nunca perderam de vista, o comportamento moral e ético, e a visão de sustentabilidade 

econômica, e que sempre assumiram sua parcela de responsabilidade cidadã, apoiando 

continuamente o trabalho social e voluntário em sua comunidade.  

        Além do mais, toda empresa pode oferecer um diferencial competitivo, fidelizando os 

seus clientes e melhorando a qualidade de vida das pessoas.  

        Afinal a “Empresa Cidadã” possui a capacidade de ouvir e mudar o seu paradigma e 

comportamento, a fim de atender as necessidades de seus clientes e as causas de 

interesse social.  

 

 

http://blog.neoassist.com/bom-atendimento-ao-cliente-melhores-praticas/
http://blog.neoassist.com/reducao-de-custos-na-central-de-atendimento/
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37.4. Comenda “Cidália Mattos” 

        Serão agraciados com a condecoração máxima do Conselho de Mulheres Cristãs do 

Brasil - CMCBr NACIONAL, qualquer pessoa física ou jurídica que preste ou que já tenha 

prestado relevantes serviços à causa da mulher. 

38. PROGRAMA DE FIDELIZAÇÃO DENOMINADO DE “DESCONTOS & VANTAGENS”  

38.1. Um programa inteligente em parceria com empresas para a fidelização de clientes 

        O Conselho de Mulheres Cristãs do Brasil, antenado em um mercado cada vez mais 

crescente e competitivo, e a cada ano aumentando mais a concorrência entre as 

empresas, desenvolveu uma solução para resolver esse problema. Elaborou um 

Programa inteligente denominado de “Descontos & Vantagens”, com o objetivo de 

fidelizar suas associadas junto aos seus parceiros comerciais.  

38.2. Requer oferta de produtos ou serviços com valor agregado e atendimento diferenciado 

        Além do que, a empresa que tiver o interesse de agregar valor aos seus produtos ou 

serviços, deve focar seus esforços no atendimento e nas necessidades dos seus clientes, 

avaliando como prestar um serviço diferenciado, oferecendo extensão da garantia e um 

Programa de “Descontos & Vantagens”, como proposto pelo CMCBr NACIONAL. 

        E como forma de prestar um bom serviço as suas associadas, a Instituição propõe 

aos empresários, um Programa de “Descontos & Vantagens”, estabelecido através de um 

convênio/contrato para a aquisição de bens e/ou serviços. 

38.3. O propósito é oferecer uma condição diferenciada para à aquisição de bens ou serviços  

        O objetivo da parceria é, fazer com que um grupo de consumidoras façam compras 

de bens e/ou serviços, com atendimento diferenciado e personalizado, de acordo com as 

necessidades da cliente. Além do que, com a efetivação desse tipo de parceria, o 

mercado consumidor tornar-se mais atraente para um grupo de formadoras de opinião, 

associadas /ou voluntárias da Instituição.  

        Em um primeiro momento, a proposta poderá causar um certo temor ao empresário, 

contudo, nesse caso, ele perceberá rapidamente que deve investir nessa proposta 

comercial, com o propósito de aumentar o faturamento da sua empresa. Para tanto, será 

necessário instituir uma política comercial de fidelização de “Descontos & Vantagens”, 

fazendo com que os resultados do Programa, sejam alcançados por ambos os parceiros. 

38.4 A identificação para utilizar o programa será feita através da Carteira Social 

        Para usufruir do Programa de “Descontos & Vantagens” a conselheira associada 

e/ou a voluntária, deverá identificar-se por meio da apresentação da Carteira Social.  

38.5. Adesão ao programa de fidelização de “Descontos & Vantagens” 

        Além disso, a empresa parceira ao aderir ao Programa de “Descontos & Vantagens”, 

entra em vigor automaticamente a campanha de acolhimento e proteção à mulher, o 
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objetivo é fortalecer ainda mais a parceria com o estabelecimento comercial e auxiliar a 

divulgação do trabalho voluntário do comerciante.  

        Assim a empresa parceira conveniada, poderá oferecer bens ou serviços a este 

público específico e formador de opinião, através de nosso Mailing List. 

39. CAMPANHA NACIONAL CONTRA QUALQUER ESPÉCIE DE VIOLÊNCIA 

39.1. A Campanha foi desenvolvida para combater qualquer espécie de violência  

        Com o propósito de acolher e proteger a mulher, o CMCBr Nacional desenvolveu 

uma Campanha Nacional contra qualquer espécie de violência contra a mulher. Para 

tanto, a Instituição recebe o auxílio de pessoas físicas voluntárias e o apoio financeiro dos 

seus amigos, colaboradores e parceiros solidários. Contudo, para o sucesso da 

Campanha em defesa da mulher em situação de risco, precisa ainda, contar com o apoio 

e o auxílio de todos os Conselhos e Coordenações Regionais afiliadas em todo o território 

nacional. 

39.2. Campanha Nacional de proteção a mulher 

        Além disso, oferecemos um prêmio as empresas patrocinadoras. O prêmio possui 

caráter social relevante e visa proporcionar o bem-estar da mulher, chamando a atenção 

da sociedade e potencializando o viés social da empresa patrocinadora, indicando que, o 

parceiro comercial, não se preocupa somente com os seus lucros, mas que o empresário 

e seus colaboradores, também se envolvem em causas sociais que protegem a mulher, 

em situação de violência e exclusão social.  

        A parceria com o CMCBr é feita por meio de um convênio/contrato, que viabiliza a 

participação da empresa parceira trabalhar junto com a sociedade civil organizada, 

apoiando a Campanha de Proteção a Mulher denominada, “Eu Faço Parte, Diga Não à 

Violência Contra a Mulher”. 

        Para atingir o objetivo publicitário, o conjunto de anúncios faz parte de um 

planejamento com mensagens criativas, eficientes e completas, com diversas peças 

diferentes, mantidos os mesmos conceitos criativos. Assim a campanha poderá ser 

desencadeada em data e períodos determinados. 

40. SELO DE ADESÃO A CAMPANHA NACIONAL DE PROTEÇÃO À MULHER 

40.1. Selo para colocar no estabelecimento comercial em local visível pelo consumidor 

 

        O “Selo” empresa cidadã foi elaborado com o propósito de divulgar à campanha 

nacional de acolhimento e proteção a mulher em situação de violência. Assim, cada 

empresa receberá um “Selo” com os dizeres: Eu faço parte! Diga não à violência contra a 
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mulher! O Selo poderá ser exposto no estabelecimento comercial patrocinador em local 

de fácil visualização pelo consumidor. Desta forma, todos que entrarem no recinto, 

perceberão que a empresa tem compromisso com a responsabilidade social, qualificando-

se como uma Empresa Cidadã.  

        Além disso, é importante salientar que a parceria não deve ser confundida com 

filantropia ou simplesmente assistência social. Em nossa concepção é melhor “ensinar a 

pescar, do que dar o peixe”. Nesse sentido, a responsabilidade social deve ser entendida 

como um processo contínuo de melhoria da empresa, e ainda, aperfeiçoar a convivência 

com os clientes, funcionários, parceiros e com a comunidade. O foco não pode ter um 

viés assistencialista, há uma lógica embutida de desenvolvimento sustentável e 

crescimento econômico responsável. 

40.2. Empresas que adotam postura responsável auferem crescimento sustentável 

        Além do que, a maior parte das empresas que adotam postura socialmente 

responsável, auferem um crescimento mais sustentável, ganhos de imagem, visibilidade e 

são menos propícias a litígios ou problemas judiciais. 

40.3. Se a empresa aderir à campanha nacional de proteção a mulher todos ganham 

        E como resultado da parceria, se o empresário aderir à campanha nacional de 

proteção a mulher, entrará em vigor automaticamente o Programa de “Descontos & 

Vantagens”, com a fidelização de nossas associadas para a aquisição de bens ou 

serviços. 

        Assim, o CMCBr informará as suas associadas, enviando mensagens através de e-

mails list, comunicando sobre a nova parceria comercial. 

41. RECOMPENSA E CONDECORAÇÃO PELO TRABALHO VOLUNTÁRIO  

41.1. Toda conselheira ao ingressar na Instituição recebe um broche em forma de coroa 

        Ao ingressar no Conselho de Mulheres Cristãs do Brasil, a conselheira recebe um 

Broche em forma de Coroa, que simboliza a feminilidade da mulher, o amor, amizade, 

generosidade e o compromisso com os valores éticos de participação e solidariedade. 

        A coroa também simboliza a perfeição, autoridade, liderança, humildade, 

humanidade e o empoderamento da mulher. 

41.2 A coroa faz lembrar que existe um Cristo acima de toda mulher que ingressar na Instituição 

        O simbolismo da Coroa sempre fará lembrar a conselheira que, existe um Cristo 

acima Dela, que ajudar ao próximo é mandamento ensinado por Cristo. Nesse propósito, 

poderão desenvolver ações e programas sociais com simplicidade, dedicação e 

perseverança, sem perder de vista, os que estão em situação de risco e exclusão social.  

42. COROAS DE CRISTAL COMO PRÊMIO POR NOVAS ADESOES 

42.1. Regulamento para receber as coroas de cristal    

http://www.responsabilidadesocial.com/assunto/assistencia-social/
http://www.responsabilidadesocial.com/assunto/desenvolvimento-sustentavel/
http://www.responsabilidadesocial.com/assunto/sustentabilidade/
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 A conselheira associada que, confirmar a adesão de 10 novas membras ou 10 

novas voluntárias atuantes, que participarem de pelo menos duas ações sociais, 

receberá uma coroa na cor dourada que representa o Ouro. 

 A conselheira associada que, confirmar a adesão de 20 novas membras ou 20 

novas voluntárias atuantes, que participarem de pelo menos duas ações sociais, 

receberá uma coroa de cristal na cor verde que representa a Esmeralda. 

 A conselheira associada que, confirmar a adesão de 30 novas membras ou 30 

novas voluntárias atuantes, que participarem de pelo menos duas ações sociais, 

receberá uma coroa de cristal na cor azul que representa a Turmalina. 

 A conselheira associada que, confirmar a adesão de 40 novas membras ou 40 

novas voluntárias atuantes, que participarem de pelo menos duas ações sociais, 

receberá uma coroa de cristal na cor vermelha que representa o Rubi. 

 A conselheira associada que, confirmar a adesão de 50 novas membras ou 50 

novas voluntárias atuantes, que participarem de pelo menos duas ações sociais, 

receberá uma coroa de cristal que representa o Diamante. 

 A conselheira que, confirmar a adesão de 

  mais de 50 novas membras ou 50 novas voluntárias atuantes, que participarem 

de pelo menos duas ações sociais, receberá a condecoração máxima do 

Conselho de Mulheres Cristãs do Brasil - CMCBr NACIONAL, a Comenda Cidália 

Mattos.   

43. AÇÕES E ATIVIDADES SOCIAIS PROMOVIDAS PELOS AFILIADOS DO CMCBr DEVERÃO 

SER INFORMADAS PREVIAMENTE A EXECUTIVA NACIONAL PARA SUA APROVAÇÃO 

43.1. Ações, Atividades e eventos, deverão ser informados e autorizados pelo CMCBr 

        Ações, atividades e eventos sociais que forem realizadas em nome do Conselho de 

Mulheres Cristãs do Brasil, deverão ser informados previamente a Executiva Nacional do 

CMCBr, sendo que, posteriormente, deverão ser autorizadas expressamente pela 

Diretoria Nacional, conforme os ações e eventos relacionados a seguir:                          

 Solenidade de Posse; 

 Concessão de Prêmios; 

 Ações e programas sociais; 

 Cursos; 

 Palestras; 

 Seminário; 

 Treinamento; 
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 Conferência; 

 Workshop: 

 Comissão Temática; 

 Convenção Internacional; 

 Atos Públicos; 

 Passeata; 

 Carreata; 

 Manifesto, abaixo assinado e quaisquer outros eventos realizados por terceiros. 

43.2. Sobre os veículos de comunicação e informação da Instituição 

        Nenhum veículo de comunicação ou informação da Instituição, poderão ser 

produzidos pelos Conselhos e Coordenações Regionais afiliadas, sem a autorização 

prévia da Executiva Nacional e Diretoria Nacional, o controle e a conferência se faz 

necessário, com o propósito de seguir a padronização e a identidade visual dos produtos 

de marketing da Instituição.  

        Além disso, a justificativa para tal exigência é, uniformizar uma linguagem de 

comunicação mais adequada ao público-alvo da Instituição. 

        Além do que, para alcançar os objetivos estatutários, será necessário seguir modelos 

padrões, em documentos impressos ou digitais, com o fim de normatizar a comunicação 

interna e externa da Instituição conforme relacionado a seguir:  

 Site 

 Facebook 

 Instagram 

 Logomarca; 

 Slogan; 

 Cartilha; 

 Jornal; 

 Canal Digital; 

 Rádio Digital; 

 Informativo; 

 Flyer Marketing; 

 Folder Informativo; 

 Banner; 

 Faixa; 

 Ofício; 

 Convite; 
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 Carta; 

 Cartão; 

 Certificado; 

 Cartão de Natal; 

 Cartão de Aniversário; 

 Cartão de Pêsames; 

 Cartão de Nascimento; 

 Mensagem Digital. 

44. REGIMENTO INTERNO DA INSTITUIÇÃO 

44.1. Regulamenta o funcionamento interno da Instituição 

        O Regimento Interno é um conjunto de normas e regras estabelecidas pelo Estatuto 

Social aprovado em Assembleia Geral, com o propósito de regulamentar o funcionamento 

da Instituição. 

45. COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA  

45.1. Disciplina o comportamento ético e moral das conselheiras 

        A Comissão de Ética e Disciplina, têm o dever de responder as consultas que lhe 

forem formuladas, zelar pela dignidade da Instituição e das conselheiras associadas. 

Responder e conciliar questões relacionadas ao comportamento ético, moral e disciplinar 

envolvendo conselheiras e voluntárias do CMCBr. 

        A Comissão de Ética e Disciplina poderá instaurar procedimentos disciplinares em 

desfavor de qualquer conselheira, estará apta também, para instruir e julgar os processos, 

aplicando quando for o caso, sansões dos artigos 7º e 8º do Regimento Interno. 

46. TEMPO DE DURAÇÃO DO CMCBr NACIONAL 

46.1. Tempo ilimitado 

        O tempo de duração do Conselho de Mulheres Cristãs do Brasil - CMCBr NACIONAL 

e de seus Conselhos e Coordenações Regionais afiliadas é, por tempo indeterminado. 

47. NÚMERO DE MEMBRAS E VOLUNTÁRIAS DA INSTITUIÇÃO  

47.1. O número de membras e ou voluntárias é ilimitado 

        O número de membras e voluntárias do Conselho de Mulheres do Brasil - CMCBr 

NACIONAL e de seus Conselhos e Coordenações regionais afiliadas é, ilimitado, podendo 

cada afiliado ter em seus quadros, a quantidade de membras e/ou voluntárias que 

acharem necessário. 

48. ELEIÇÃO E MANDATO DA INSTITUIÇÃO  

48.1. A eleição da Diretoria Nacional é no mês de dezembro e a posse no mês subsequente  

         A eleição das conselheiras para a Diretoria Nacional é realizada no mês de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Norma
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dezembro, tendo à Assembleia Geral como finalidade precípua a eleição da Diretoria 

Nacional,  

48.2. Nomeação da Executiva Nacional e demais Diretorias dos Conselhos afiliados  

         A Executiva Nacional e demais Diretorias como: Estadual, Distrital, Municipal e 

Coordenações das Regiões Administrativas do Distrito Federal, se darão através de 

nomeação pela Presidente Nacional Fundadora, também no mês de dezembro, e 

exercerão os seus mandatos por período de 04 (quatro) anos, iniciando-se no dia 1º de 

janeiro do ano seguinte. 

49. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO PARA CONCORRER AO MANDATO ELETIVO 

49.1. É o ato que a pré-candidata se afasta do cargo e/ou função para concorrer  

        Atendendo os princípios da moralidade e isonomia, a Instituição exige que qualquer 

uma de suas conselheiras associadas que, desejarem concorrer a cargos eletivos, 

solicitem a desincompatibilização a Executiva Nacional e/ou a Diretoria Nacional, esse 

instituto é o ato pelo qual a pré-candidata, afasta-se do cargo ou função que exerce na 

Instituição. Normas estatutárias prevê que conforme for o caso, o afastamento pode se 

dar em caráter temporário ou definitivo. O instituto da desincompatibilização abrange 

todos os cargos da Instituição.  

50. AUTOSSUSTENTABILIDADE ECONÔMICA E AUTOGESTÃO DE NEGÓCIOS 

50.1. Conforme descrito na alínea “a” do Estatuto Social  

        O CMCBr NACIONAL poderá criar, desenvolver, fomentar e executar a 

experimentação lucrativa de novos modelos de negócios produtivos, incluindo a 

fabricação de produtos industrializados ou manufaturados por moto próprio ou por 

terceiros contratados, e ainda, efetuar parcerias. Fazer a autogestão desses negócios 

com produção autossustentável como: comércio e crédito.  

        Além disso, com o sistema de autossustentabilidade econômica, a Instituição terá a 

capacidade de conseguir angariar recursos suficientes para realizar o pagamento de suas 

despesas e obrigações, cumprindo a missão estabelecida no Estatuto Social. 

        Já no sistema de Autogestão a administração dos negócios de uma Instituição do 

terceiro setor é feita pelos seus associados, em regime de democracia direta. 

Em autogestão, não há a figura do patrão, mas todos os associados participam. 

50.2. Como devem ser empregados os recursos com a experimentação lucrativa 

        Os recursos auferidos com a experimentação lucrativa da autogestão sustentável e a 

da autogestão de negócios, deverão ser empregados na consecução dos objetivos 

estatutários, na ampliação física e territorial, na consolidação dos serviços prestados e 

nas despesas administrativas e correntes da Instituição É expressamente proibido a 

distribuição de lucros entre conselheiras e voluntárias da Instituição. 
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51. PORQUE FAZER O REGISTRO DE MARCAS NOS ÓRGÃOS COMPETENTES 

51.1. Para proteger a propriedade intelectual e o uso exclusivo das Marcas 

        Marca é um sinal visualmente perceptível capaz de distinguir os produtos ou serviços 

de uma Instituição, principalmente em relação a outros concorrentes. Nesse sentido, o 

CMCBr NACIONAL registrou suas marcas, para manter a exclusividade e o direito de uso 

sobre elas e não permitir que sejam utilizadas por terceiros não autorizados. 

        Dessa forma, são consideradas Marcas quaisquer palavras, expressões ou letras 

com caráter distintivo, números, desenhos, imagens, formas, cores, logomarcas, escudos, 

rótulos ou combinações usadas para identificar os produtos ou serviços de uma 

organização.  

52. MARCAS REGISTRADAS DO CMCBr 

52.1. Conforme exposto no art. 4º do Estatuto Social 

        Conforme disposto no art. 4º do Estatuto Social fica expressamente proibida a 

utilização das Marcas “Conselho de Mulheres Cristãs do Brasil - CMCBr NACIONAL”, 

e “Conselho de Mulheres do Brasil” por terceiros não autorizados, a proibição estende-

se igualmente para outras Marcas registradas. O direito de uso das Marcas é exclusivo do 

CMCBr NACIONAL e de seus afiliados autorizados e que seguem normas do 

Regulamento de uso de Marcas. 

53. SEMINÁRIO AVANÇADO  

53.1. O Seminário desenvolve a capacidade e habilidade do líder para motivar equipes 

        O Seminário Avançado e Treinamento de Lideranças (SATLs) é uma oportunidade 

para que as conselheiras e/ou voluntárias, possam conhecer um pouco mais sobre a 

Instituição, desenvolver a capacidade e habilidade para liderar e motivar equipes, com o 

objetivo de alcançar os resultados esperados por intermédio do trabalho voluntário.  

        O seminário é dinâmico, repleto de temas atuais como: Funcionamento da 

Instituição; Fundamentos de Liderança, Voluntariado, Captação de Recursos, 

Empreendedorismo e Negócios, Parcerias Comerciais, Campanhas de Proteção à Mulher, 

Papel e Características Comportamentais das Pessoas, Mapa de Competências da 

Instituição, Organograma, Ferramentas para Aumentar a Produtividade da Organização, 

Direitos Constitucionais da Mulher, Temas sobre Família, Compromisso e 

Relacionamentos Interpessoal Interno e Externo, Estratégias de Adesão de Novas 

Conselheiras e/ou Voluntárias, entre outros temas não menos importantes..  

53.2. Aprimorar a liderança e tornarem-se pessoas ainda melhores do que já são 

        Além do que, como resultado do SATLs, as conselheiras e convidadas, poderão ter 

uma visão mais detalhada da missão da Instituição. Nesse sentido, as participantes 

perceberão que o perfil do trabalho realizado é intrínseco ao voluntariado. Além disso, os 
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participantes dos Seminários, tornam-se pessoas ainda melhores do que já são, e como 

resultado, tornam-se melhores cônjuges, melhores pais, melhores profissionais, e ainda, 

poderão ser agentes transformadores da realidade social de sua comunidade. 

54. TREINAMENTO SOBRE O FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO E SUA HIERARQUIA 

54.1. Instruir os participantes sobre cargo ou função na estrutura organizacional da Instituição 

        O objetivo do treinamento é, instruir os participantes sobre cada cargo e/ou função 

na estrutura hierárquica da Instituição. E para isso, foi elaborado um Mapa de 

Competências, que é considerado a espinha dorsal de qualquer modelo de gestão de 

pessoas, e servirá como Guia para o desenvolvimento da carreira social de qualquer 

pessoa interessada em seguir carreira em organizações do terceiro setor.  

54.2. O Mapa de Competência é a descrição dos cargos e suas atribuições 

        O Mapa de competências foi elaborado para facilitar a compreensão da gestão das 

conselheiras diretoras, e detalhar as tarefas de cada cargo e/ou função. Neste sentido, a 

gestão e controle são considerados fatores importantes para a compreensão da 

conselheira, a sua real aptidão para exercer o trabalho voluntário, segundo a sua 

habilidade dom e talento. 

        O processo de treinamento é motivador, cada conselheira pode apresentar quaisquer 

dúvidas sobre o funcionamento da Instituição, sobre quaisquer temas, conceito, e ainda, 

sobre qual a competência de cada cargo e/ou função na hierarquia da Instituição.   

        Além disso, poderá debater e expressar seus anseios e expectativas relacionadas a 

sua participação como conselheira ou diretora. 

        Nesse sentido, aprender sobre as ações, atividades, projetos e programas sociais 

realizados pela Instituição, e se de alguma forma, estas iniciativas, poderão impactar 

positivamente a vida de outras mulheres. 

54.3. A Calibragem do pós-treinamento verifica se houve aproveitamento satisfatório 

        O pós-treinamento deverá passar por uma calibragem e verificação, checar a 

qualidade e avaliar se houve aproveitamento do treinamento. Saber se a postura dos 

palestrantes e participantes geraram situações construtivas e educadoras, assim, 

comprovar se o processo aplicado, garantiu princípios da equidade e justiça, pensando na 

gestão e no bem-estar das pessoas. 

55. EVENTOS DA INSTITUIÇÃO 

55.1. Estratégia perfeita para aumentar o número de membras para o trabalho voluntário 

        A Instituição realiza eventos como: café da manhã, almoço, chá da tarde, jantar e 

coquetel, que é uma excelente estratégia para aumentar o número de membras para 

realizar o trabalho voluntário, e assim, atender as demandas das comunidades carentes. 

Além de ser uma ótima oportunidade para conselheiras e suas convidadas 
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confraternizarem-se.  

        A organização é fundamental para o sucesso do encontro, a distribuição dos convites 

deverá ser com uma antecedência mínimo de 01 (hum) mês, a fim de que as convidadas 

possam se organizar e participar. A simples entrega dos convites já começa a gerar uma 

expectativa gostosa do que poderá acontecer no encontro.  

        Na oportunidade, poderão ser oferecidos brindes, atividades culturais, musicais e ao 

final, uma palestra expositiva explicando qual é a missão da Instituição, e como se dá o 

seu funcionamento administrativo, financeiro, operacional e social.  

55.2. Uma excelente oportunidade para confraternizar-se e levantar recursos para a Instituição 

        Os convites deverão ser vendidos a preços acessíveis, convidar como palestrante 

uma entre as conselheiras e/ou voluntárias, que conheça o funcionamento da Instituição e 

poder contribuir com o seu testemunho pessoal na prática do dia-a-dia da Instituição. 

Convidar palestrantes que dominem o Tema sobre o Voluntariado.  

        O objetivo principal do encontro é, a confraternização entre mulheres de diferentes 

níveis sociais, e consequentemente aumentar o número de membras e voluntárias para 

exercer o trabalho voluntário na Instituição. Outro ponto importante é, arrecadar recursos 

financeiros para a manutenção das atividades administrativas e financiar as ações e 

programas sociais nas comunidades-alvo. 

56. COBRANÇA OBRIGATÓRIA DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EVENTOS 

56.1. A cobrança da taxa de inscrição será utilizada para cobrir as despesas com o evento  

        Ao contrário do que algumas pessoas pensam, as taxas de inscrição servem como 

receita para custear despesas de um evento (cursos, palestras, seminários, material 

didático, banner, folder, flyer etc.), que desde a sua elaboração consome recursos 

financeiros, até o dia efetivo de sua realização. 

        Além do mais, os recursos financeiros arrecadados, servem para pagar as despesas 

como: aluguel do local onde será realizado o evento, contratar as refeições e bebidas, 

contratar os palestrantes ou professores. Além disso, financiar os materiais que serão 

utilizados como: material didático, equipamentos de áudio visual, equipamentos de 

sonorização, equipe de filmagem, transporte entre outros materiais necessários. 

56.2. A tesoureira ou a diretora financeira são responsáveis pela cobrança das taxas 

        A tesoureira ou a diretora financeira são responsáveis pela cobrança das inscrições, 

antecipadamente ou na portaria no evento, sem nenhum constrangimento ou vergonha, 

pois se os valores não forem recebidos, faltará recursos para pagar as contas e cobrir os 

custos com as despesas.  
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56.3. Cada participante sabe a importância e a responsabilidade com as causas sociais 

        Ademais, cada participante tem a consciência de sua responsabilidade, sabe do seu 

comprometimento com as causas sociais que acredita e defende. Portanto, a contribuição 

financeira de cada conselheira e/ou voluntária, deve ser encarada como uma atitude 

nobre em favor de mulheres que vivem em situação de risco e exclusão social. Pois, a 

sua preparação para exercer o trabalho voluntário, requer sacrifícios de quem deseja 

ajudar ao próximo sem querer nada em troca. 

57. CERTIFICADO OFERECIDO PELA INSTITUIÇÃO 

57.1. O certificado demonstra que o aluno participou e foi aprovado no curso 

        O Conselho de Mulheres Cristãs do Brasil, poderá conceder certificado aos 

participantes de seus cursos, palestras e seminários, ministrados por seus profissionais 

voluntários, palestrantes e professores. 

        O certificado é uma declaração formal, que declara ser verdadeira, a participação do 

aluno nos cursos realizados pela Instituição. 

        Além disso, o documento fornecido pela Instituição, poderá ser utilizado para 

comprovar estágio em atividade interna da Instituição, ou comprovar a prestação de 

serviço voluntário ao CMCBr. Tem grande valia para acadêmicos comprovarem horas 

complementares.  

        Assim, a Instituição declara expressamente, por intermédio do seu certificado que, o 

curso e/ou o evento foi realizado, e que o participante cumpriu as exigências exigidas pela 

Instituição. 

58. REUNIÃO DA PLENÁRIA DOS AFILIADOS DO CMCBr NACIONAL 

58.1. A reunião da Plenária é obrigatória  

        A reunião da Planária dos Conselhos e Coordenações Regionais afiliadas é 

obrigatória a cada 15 (quinze) dias, será uma excelente oportunidade para colocar em 

pauta as proposições das conselheiras diretoras, discutir e debater temas relacionados a 

missão do CMCBr. Além de ser uma ótima estratégia, para convidar novas pessoas para 

fazerem parte da Instituição, uma vez que, a reunião de trabalho, poderá ser um fator 

motivador para que outras mulheres, venham fazer parte do quadro de conselheiras e/ou 

voluntárias da Instituição. 

59. CONVENÇÃO NACIONAL DO CMCBr 

59.1. A participação na Convenção Nacional é um momento único  

        A Convenção Nacional é um momento único, uma grande festa da família CMCBr, 

uma confraternização de pessoas de diferentes localidades do Brasil, uma excelente 

oportunidade para as conselheiras e voluntárias trocarem experiências sobre as ações e 

programas sociais realizadas em sua região. É o local apropriado para compartilhar os 
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resultados alcançados, através do trabalho social e voluntário realizado durante todo o 

ano.  

        As conselheiras, voluntárias e amigas serão acolhidas com muito amor pelos 

realizadores do evento. Além disso, poderão aproveitar a ministração de palestras e 

participar de debates, workshops e comissões temáticas. O propósito da reunião é, expor 

um pouquinho mais sobre as ações sociais que mudam positivamente a vida de milhares 

mulheres e meninas em todo o Brasil, já que muitas, tinham perdido a esperança se não 

fosse a generosidade e resiliência de cada conselheira e/ou voluntária que pertence ao 

colegiado do CMCBr. 

        E para que a Convenção Nacional seja mais agradável e confortável, será reservado 

um final de semana em um complexo hoteleiro 5 estrelas, para que a mulherada possa 

descansar trabalhando e colocar a conversa em dia.  

59.2. Participar da Convenção Nacional é uma forma de abraçar as causas da mulher 

        A Convenção Nacional será divulgada pela Executiva Nacional, com o tema 

escolhido, a data, o horário e o local, para que todos possam programar-se e participar do 

encontro. Os Conselhos e Coordenações Regionais afiliadas serão informados 

previamente sobre as atividades que serão desenvolvidas durante o encontro. 

60. AGENDA ANUAL DA INSTITUIÇÃO 

60.1. É o instrumento de acompanhamento das ações realizadas pela Instituição  

        O Conselho de Mulheres Cristãs do Brasil - CMCBr NACIONAL publicará a sua 

Agenda Anual com antecedência, o propósito é informar aos Conselhos e Coordenações 

Regionais afiliadas, sobre as atividades, ações, projetos e programas sociais a serem 

realizadas pela Instituição e seus afiliados durante o ano/exercício.  

60.2. A Agenda Anual poderá ser alterada de acordo com as peculiaridades de cada região 

        O objetivo da Agenda Anual é, informar e orientar os Conselhos e Coordenações 

Regionais afiliadas, sobre os eventos que terão que ser realizados simultaneamente em 

todo o território nacional. Entretanto, por motivo de força maior, a Agenda Anual poderá 

ser alterada, mediante exposição de motivos listados pelos afiliados e autorizado a 

alteração pela Executiva Nacional.  

        Qualquer alteração na Agenda Anual, poderá ser solicitada a Executiva Nacional, por 

meio de ofício ou e-mail com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.  

        Os eventos constantes na Agenda Anual deverão ser realizados durante o ano e 

fazem parte da relação de eventos listados a seguir: 

 Formar, abrir e instalar novos Conselhos e Coordenações Regionais afiliadas 

no Distrito Federal e em todo o território nacional; 

 Realizar congressos, seminários, workshops, treinamentos, cursos e palestras; 
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 Realizar chás, almoços e jantares com o propósito de realizar novas adesões 

de conselheiras e/ou voluntárias; 

 Promover o Encontro Nacional de Conselheiras e Voluntárias do CMCBr;  

 Conceder os Prêmios de “Voluntário Solidário”, “Empresa Cidadã”, 

“Responsabilidade Social” e a condecoração máxima da Instituição, a 

“Comenda Cidália Mattos”. Os prêmios deverão ser concedidos em todo o 

território nacional; 

 Conceder o Certificado ao indicado como “Amigo, Colaborador ou Parceiro do 

CMCBr; 

 Realizar ações e atividades sociais no dia Internacional da Mulher; 

 Realizar ações e atividades sociais na Campanha Nacional Contra o Câncer de 

Mama e do Colo de Útero - Outubro Rosa. 

 Realizar “Ato público” em favor da vida e contra o feminicídio em todo o 

território Nacional; 

 Realizar “Ato público” em comemoração ao dia Nacional da Família; 
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61. ORGANOGRAMA DO CMCBr NACIONAL 

61.1. Organograma da Instituição 

        O organograma é composto por cada órgão da instituição, é representado por cada 

diretoria com os seus respectivos responsáveis por cada cargo e/ou função, organizados 

de forma hierárquica, sendo os postos mais altos localizados no topo da estrutura, 

seguidos por seus respectivos subordinados, são eles: 04 (quatro) Órgãos, 11 (Onze) 

cargos na Diretoria Nacional e 38 (Trinta e oito) cargos e funções na Executiva Nacional, 

cargos estes, que compõe a Estrutura Organizacional do Conselho de Mulheres Cristãs 

do Brasil - CMCBr NACIONAL O principal propósito deste modelo estrutural é, apresentar 

a hierarquização e as relações entre os diferentes setores da organização 
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62. ÓRGÃOS QUE COMPÕE A ESTRUTURA DO CMCBr NACIONAL  

62.1. São 04 (quatro) os órgãos que compõe a estrutura nacional da Instituição 

 Assembleia Geral; 

 Conselho Fiscal; 

 Conselho Consultivo; 

 Diretoria Nacional. 

63. COMPOSIÇÃO DOS CARGOS DA ASSEMBLEIA GERAL  

63.1. A Assembleia Geral é o órgão supremo de uma organização associativa 

        A finalidade precípua da Assembleia Geral é, decidir sobre as políticas internas e 

externas da Instituição, e sua composição pelo conjunto de conselheiras com direito a 

voto.  

        A Assembleia Geral tem como finalidade precípua: aprovar, emendar e fazer cumprir 

o Estatuto, eleger a Diretoria Nacional, o Conselho Fiscal e o Conselho Consultivo e sua 

composição é formada por (03) três membras: 

 Conselheira Presidente; 

 Conselheira Titular; 

 Conselheira Titular 

64. COMPOSIÇÃO DOS CARGOS DO CONSELHO FISCAL 

64.1. Órgão que aprova as contas da Diretoria Nacional  

 Conselheira Presidente; 

 Conselheira Titular; 

 Conselheira Titular. 

65. COMPOSIÇÃO DOS CARGOS DO CONSELHO CONSULTIVO 

65.1. Órgão que deve ser consultado pela Diretoria Nacional antes de tomar decisões 

 Conselheira Presidente; 

 Conselheira Titular; 

 Conselheira Titular. 

66. DIRETORIAS QUE COMPÕE A ESTRUTURA NACIONAL  

66.1. São 06 (seis) Diretorias que compõe a estrutura nacional da Instituição 

 Diretoria Nacional; 
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 Executiva Nacional; 

 Diretoria Estadual;  

 Diretoria Distrital; 

 Diretoria Municipal; 

 Coordenações Regionais. 

66.2. Composição e sede 

 As Diretorias Nacional e Executiva Nacional, ambas têm sede internacional em 

Brasília no Distrito Federal; 

 A Diretoria Estadual tem sede no Estado; 

 A Diretoria Distrital e suas Coordenações Regionais têm sede no Distrito Federal; 

 A Diretoria Municipal e suas Coordenações de Bairro têm sede no Município.  

66.3. Coordenação Geral que compõe a estrutura organizacional da Diretoria Distrital 

        No caso da Diretoria Distrital há uma situação sui generis, porque o Distrito Federal 

não possui Municípios, em consequência disto, também não possui bairros, possui 

Regiões Administrativas, por esta razão, as Diretorias formadas nestas regiões serão 

denominadas de Coordenação Geral e Coordenação de Quadra ou Setor. 

66.4. Coordenação de Bairro compõe a estrutura organizacional do Município 

        No caso da Diretoria Municipal não há situação sui generis, porque o Município 

possui bairros, assim a Coordenação de Bairro poderá ser formada e instalada em 

qualquer bairro pertencente a determinado Município. 

67. COMPOSIÇÃO DOS CARGOS DA DIRETORIA NACIONAL  

67.1. São os cargos que comanda todas as ações e atividades da Instituição 

 Presidente Nacional; 

 Primeira Vice-Presidente; 

 Segunda Vice-Presidente; 

 Terceira Vice-Presidente;  

 Quarta Vice-Presidente; 

 Quinta Vice-Presidente; 

 Sexta Vice-Presidente; 

 Primeira Secretária; 
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 Segunda Secretária; 

 Primeira Tesoureira; 

 Segunda Tesoureira. 

68. CARGO DE EMBAIXATRIZ 

68.1. Representa o Conselho de Mulheres Cristãs do Brasil no exterior 

        Todas as Ex-Presidentes Nacional ao término de seu mandato, serão alçadas 

automaticamente ao cargo de Embaixatriz do Conselho de Mulheres Cristãs do Brasil - 

CMCBr NACIONAL e deverão representar a Instituição fora do País.  

69. COMPOSIÇÃO DOS CARGOS E DIRETORIAS DA EXECUTIVA NACIONAL 

69.1. Executa as atividades administrativas, financeiras, operacionais e sociais da Instituição 

 Vice-Presidente Regional (5); 

 Diretora Regional (27);  

 Governadora Estadual (27); 

 Representante de Campo (ilimitado); 

 Secretária Executiva; 

 Secretária Geral; 

 Diretoria Administrativa; 

 Diretoria de Ação Política; 

 Diretoria de Ação Social; 

 Diretoria de Capelania; 

 Diretoria de Capacitação e Treinamento; 

 Diretoria de Captação de Recursos;  

 Diretoria de Comissões Temáticas 

 Diretoria de Comunicação e Marketing; 

 Diretoria de Cultura; 

 Diretoria de Design Gráfico e Website; 

 Diretoria de Educação; 

 Diretoria de Esportes; 

 Diretoria de Eventos; 
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 Diretoria de Empreendedorismo, Gestão e Negócio; 

 Diretoria Financeira; 

 Diretoria da Infância e Juventude; 

 Diretoria Jurídica; 

 Diretoria de Logística Operacional; 

 Diretoria da Mulher em Situação de Violência; 

 Diretoria da Melhor Idade; 

 Diretoria de Mobilização Social; 

 Diretoria de Pessoas com Deficiência; 

 Diretoria de Projetos Sociais; 

 Diretoria de Relações Institucionais; 

 Diretoria de Relações Internacionais; 

 Diretoria de Saúde da Mulher;  

 Diretoria de Sustentabilidade 

 Assessoria Especial da Presidente Nacional; 

 Relatoria; 

70.  COMPOSIÇÃO DOS CARGOS DA DIRETORIA ESTADUAL  

70.1. São os cargos e funções que comandam as atividades e ações sociais no Estado 

 Presidente Estadual; 

 Delegada Estadual (3); 

 Presidente de Honra; 

 Madrinha Solidária; 

 Coordenadora de Bairro;  

 Primeira Vice-Presidente; 

 Segunda Vice-Presidente; 

 Terceira Vice-Presidente;  

 Quarta Vice-Presidente; 

 Quinta Vice-Presidente; 
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 Sexta Vice-Presidente; 

 Primeira Secretária; 

 Segunda Secretária; 

 Primeira Tesoureira; 

 Segunda Tesoureira. 

 Diretoria Administrativa; 

 Diretoria de Ação Política; 

 Diretoria de Ação Social; 

 Diretoria de Capelania; 

 Diretoria de Capacitação e Treinamento; 

 Diretoria de Captação de Recursos;  

 Diretoria de Comissões Temáticas 

 Diretoria de Comunicação e Marketing; 

 Diretoria de Cultura; 

 Diretoria de Design Gráfico e Website; 

 Diretoria de Educação; 

 Diretoria de Esportes; 

 Diretoria de Eventos; 

 Diretoria de Empreendedorismo, Gestão e Negócio; 

 Diretoria Financeira; 

 Diretoria da Infância e Juventude; 

 Diretoria Jurídica; 

 Diretoria de Logística; 

 Diretoria da Mulher em Situação de Violência; 

 Diretoria da Melhor Idade; 

 Diretoria de Mobilização Social; 

 Diretoria de Pessoas com Deficiência; 

 Diretoria de Projetos Sociais; 
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 Diretoria de Relações Institucionais; 

 Diretoria de Relações Internacionais; 

 Diretoria de Saúde da Mulher; 

 Diretoria de Sustentabilidade; 

 Relatoria. 

71.  COMPOSIÇÃO DOS CARGOS DA DIRETORIA DISTRITAL  

71.1. Comanda as ações e programas sociais no Distrito Federal 

 Presidente Distrital; 

 Presidente de Honra; 

 Madrinha Solidária; 

 Coordenadora Geral (31); 

 Coordenadora de Quadra ou Setor; 

 Primeira Vice-Presidente; 

 Segunda Vice-Presidente; 

 Terceira Vice-Presidente;  

 Quarta Vice-Presidente; 

 Quinta Vice-Presidente; 

 Sexta Vice-Presidente; 

 Primeira Secretária; 

 Segunda Secretária; 

 Primeira Tesoureira; 

 Segunda Tesoureira. 

 Diretoria Administrativa; 

 Diretoria de Ação Política; 

 Diretoria de Ação Social; 

 Diretoria de Capelania; 

 Diretoria de Capacitação e Treinamento; 

 Diretoria de Captação de Recursos;  
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 Diretoria de Comissões Temáticas 

 Diretoria de Comunicação e Marketing; 

 Diretoria de Cultura; 

 Diretoria de Design Gráfico e Website; 

 Diretoria de Educação; 

 Diretoria de Esportes; 

 Diretoria de Eventos; 

 Diretoria de Empreendedorismo, Gestão e Negócio; 

 Diretoria Financeira; 

 Diretoria da Infância e Juventude; 

 Diretoria Jurídica; 

 Diretoria de Logística Operacional; 

 Diretoria da Mulher em Situação de Violência; 

 Diretoria da Melhor Idade; 

 Diretoria de Mobilização Social; 

 Diretoria de Pessoas com Deficiência; 

 Diretoria de Projetos Sociais; 

 Diretoria de Relações Institucionais; 

 Diretoria de Relações Internacionais; 

 Diretoria de Saúde da Mulher; 

 Diretoria de Sustentabilidade; 

 Relatoria. 

72.  COMPOSIÇÃO DOS CARGOS DA DIRETORIA MUNICIPAL  

72.1. São os cargos e funções que comandam as atividades e ações sociais no Município 

 Presidente Municipal; 

 Presidente de Honra 

 Madrinha Solidária; 

 Coordenadora Bairro; 
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 Primeira Vice-Presidente; 

 Segunda Vice-Presidente; 

 Terceira Vice-Presidente;  

 Quarta Vice-Presidente; 

 Quinta Vice-Presidente; 

 Sexta Vice-Presidente; 

 Primeira Secretária; 

 Segunda Secretária; 

 Primeira Tesoureira; 

 Segunda Tesoureira. 

 Diretoria Administrativa; 

 Diretoria de Ação Política; 

 Diretoria de Ação Social; 

 Diretoria de Capelania; 

 Diretoria de Capacitação e Treinamento; 

 Diretoria de Captação de Recursos;  

 Diretoria de Comissões Temáticas 

 Diretoria de Comunicação e Marketing; 

 Diretoria de Cultura; 

 Diretoria de Design Gráfico e Website; 

 Diretoria de Educação; 

 Diretoria de Esportes; 

 Diretoria de Eventos; 

 Diretoria de Empreendedorismo, Gestão e Negócio; 

 Diretoria Financeira; 

 Diretoria da Infância e Juventude; 

 Diretoria Jurídica; 

 Diretoria de Logística Operacional; 
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 Diretoria da Mulher em Situação de Violência; 

 Diretoria da Melhor Idade; 

 Diretoria de Mobilização Social; 

 Diretoria de Pessoas com Deficiência; 

 Diretoria de Projetos Sociais; 

 Diretoria de Relações Institucionais; 

 Diretoria de Relações Internacionais; 

 Diretoria de Saúde da Mulher; 

 Relatoria. 

73. COMPOSIÇÃO DOS CARGOS DA COORDENAÇÃO GERAL  

73.1. Comanda as ações na Região Administrativa do DF e reporta-se a Diretoria Distrital 

 Coordenadora Geral; 

 Coordenadora de Quadra ou Setor; 

 Coordenadora de Honra; 

 Madrinha Solidária; 

 Primeira Vice-Coordenadora; 

 Segunda Vice-Coordenadora; 

 Terceira Vice-Coordenadora;  

 Primeira Secretária; 

 Segunda Secretária; 

 Primeira Tesoureira; 

 Segunda Tesoureira. 

 Diretoria Administrativa; 

 Diretoria de Ação Política; 

 Diretoria de Ação Social; 

 Diretoria de Capelania; 

 Diretoria de Capacitação e Treinamento; 

 Diretoria de Captação de Recursos;  
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 Diretoria de Comissões Temáticas 

 Diretoria de Comunicação e Marketing; 

 Diretoria de Cultura; 

 Diretoria de Design Gráfico e Website; 

 Diretoria de Educação; 

 Diretoria de Esportes; 

 Diretoria de Eventos; 

 Diretoria de Empreendedorismo, Gestão e Negócio; 

 Diretoria da Infância e Juventude; 

 Diretoria Jurídica; 

 Diretoria de Logística Operacional; 

 Diretoria da Mulher em Situação de Violência; 

 Diretoria da Melhor Idade; 

 Diretoria de Mobilização Social; 

 Diretoria de Pessoas com Deficiência; 

 Diretoria de Projetos Sociais; 

 Diretoria de Relações Institucionais; 

 Diretoria de Relações Internacionais 

 Diretoria de Saúde da Mulher; 

 Diretoria de Sustentabilidade; 

 Relatoria; 

74. MAPA DE COMPETÊNCIAS DA DIRETORIA NACIONAL  

74.1. Presidente Nacional  

 Compete a Presidente Nacional fazer a gestão política, financeira, administrativa, 

social e operacional da Instituição com o auxílio da Executiva Nacional. Convocar 

as conselheiras para as Assembleias. Convocar a reunião da Diretoria Nacional. 

Firmar convênios, contratos e parcerias. Receber doações, contribuições e 

legados para a Instituição. Cuidar das relações institucionais com a sociedade em 

geral e fazer alianças estratégicas para a expansão das atividades sociais da 

Instituição. 
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 Responder pelas operações administrativas e financeiras, assegurando a correta 

estruturação de suas atividades. Manter o foco na sua missão com ética e 

responsabilidade social, observando sempre os valores do CMCBr NACIONAL.  

 Representar a Instituição em todos os seus aspectos, propor alianças 

estratégicas, inclusive atuar junto as áreas governamentais, a fim de ampliar suas 

ações sociais junto ao público-alvo em situação de risco e exclusão social. 

 Fazer o planejamento financeiro, a fim de levantar receitas a serem aplicadas nos 

objetivos estatutários da Instituição e acompanhar a consolidação dos resultados 

alcançados.  

 Avaliar os relatórios resultantes das ações sociais realizadas. Assegurar a 

atualização do quadro de profissionais voluntários, com o propósito de atender as 

necessidades e demandas do público-alvo.  

 Responder pela definição das políticas públicas a serem realizadas em cada 

Conselho e Coordenações Regionais afiliadas, acompanhar os projetos sociais 

estratégicos com vistas a obter participação efetiva e conclusiva junto as 

comunidades-alvo, responder pelo desenvolvimento de novas tecnologias, com o 

intuito de divulgar e ampliar o trabalho voluntário da Instituição.  

 Manter estreito relacionamento com as Vice-Presidentes Regionais, Diretoras 

Regionais, Governadoras, Representantes de Campo, Presidentes Estaduais, 

Municipais e Coordenadoras Regionais, com a finalidade de melhorar a 

integração, união e organização das ações e programas sociais voluntários nas 

regiões geoeconômicas. 

 Colaborar, dar assistência e orientações aos Conselhos e Coordenações 

Regionais afiliadas, promover seminários, cursos, eventos e campanhas sociais 

de acordo com os objetivos estatutários da Instituição. 

 Coordenar a convenção nacional, congressos, seminários, treinamentos, 

workshops, cursos, palestras e demais ações sociais, com o auxílio das 

Secretária Geral, Secretária Executiva, Vice-Presidentes Regionais, 

Governadoras, Diretoras Regionais, Representantes de Campo, Presidentes 

Estaduais, Distrital, Municipais e Coordenadoras Regionais. 

 Formar, nomear e dar posse a novos Conselhos e Coordenações Regionais 

afiliadas, com o auxílio das Vice-Presidentes Regionais, Diretoras Regionais, 

Governadoras, Representantes de Campo em todo o território Nacional. 

 Coordenar, supervisionar e orientar as atividades desenvolvidas em todo o 

território nacional, apresentando relatório a Assembleia Geral.  
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74.2. Embaixatriz 

 Compete a Embaixatriz representar o Conselho de Mulheres Cristãs do Brasil 

CMCBr NACIONAL no exterior, promovendo a abertura e formação de novos 

Conselhos. 

74.3. Vice-Presidentes  

 Compete as Vice-Presidentes substituir a Presidente em exercício nos seus 

impedimentos e faltas, respectivamente, e quando for o caso, substituir qualquer 

uma das Conselheiras da Diretoria Nacional ou executiva Nacional, com as 

mesmas obrigações e deveres que cada cargo e/ou função exige. 

74.4. Primeira Secretária 

 Compete a Primeira Secretária, lavrar e ler as atas das reuniões das Diretoria 

Nacional, Assembleia Geral e Executiva Nacional;  

 Manter a guarda e em ordem os livros da Secretaria e demais documentos;  

 Relatar à Assembleia Geral as atividades pertinentes à Secretaria;  

 Preparar todas os documentos para a solenidade de posse; 

 Confeccionar a Carteira Social das membras;  

 Confeccionar os certificados de amigos, colaboradores e parceiros do CMCBr;  

 Confeccionar os certificados de conclusão de cursos ministrados pela Instituição;   

 Elaborar os relatórios relacionados as ações e programas sociais;  

 Gerenciar a agendar os eventos;  

 Manter atualizado o cadastro de membras e voluntárias;  

 Manter atualizado o cadastro de professores e profissionais voluntários;  

 Manter as membras informadas sobre as ações e programas sociais a serem 

desenvolvidas;  

 Informar as membras sobre a reunião da plenária.      

74.5. Segunda Secretária  

 Compete a Segunda Secretária, substitui a Primeira Secretária nos seus 

impedimentos e suceder-lhe na sua falta; 

 Tomar as assinaturas dos presentes às reuniões da Diretoria Nacional, Executiva 

Nacional e da Assembleia Geral do CMCBr. 
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74.6. Primeira Tesoureira 

 Compete a Primeira Tesoureira, receber contribuições, doações e legados e fazer 

constar em livro contábil; 

 Apresentar o relatório mensal do movimento financeiro da Instituição na reunião 

da Plenária da Diretoria Nacional, Executiva Nacional e a Assembleia Geral 

Extraordinária, fornecendo as membras, os balancetes e o balanço anual na 

última reunião do ano civil; 

 Manter em ordem os livros e os documentos da tesouraria; 

 Movimentar as contas bancárias da Instituição, assinando os documentos como: 

conta corrente, cheques em separado ou em conjunto com o Presidente; 

 Apresentar as petições e as declarações junto ao fisco, bem como os demais 

órgãos competentes; 

 Ter sob sua guarda e responsabilidade os livros e os valores recebidos pela 

Instituição; 

 Zelar pela contabilidade da Instituição; 

 Adotar meios e providências necessárias para impedir a corrosão e a deterioração 

financeira da arrecadação e recebimento de numerários e de contribuições de 

qualquer natureza, inclusive doações e legados;  

 Realizar os pagamentos autorizados de acordo com a orientação da Presidente; 

 Recolher o dinheiro doado a Instituição em bancos nacionais; 

 Assinar os cheques junto ou em separado com a Diretora Financeira, ou em 

conjunto com a Presidente. 

74.7. Segunda Tesoureira 

 Compete a Segunda Tesoureira, substituir a primeira tesoureira nos seus 

impedimentos e suceder-lhe na sua falta; 

 Auxiliar a primeira tesoureira sempre que for solicitada. 

75.  MAPA DE COMPETÊNCIAS DE CARGOS E FUNÇÕES COM VÍNCULO DE HONRA  

75.1 Madrinha Solidária 

 A Madrinha Solidária é um título com vínculo de honra temporário, laureado à 

primeira-dama de Estado, Distrito Federal ou Município ou qualquer outro Poder. 

O propósito da concessão do título a uma mulher como madrinha é, com a ajuda 

e prestígio desta pessoa, a Instituição poder realizar a sua missão, visando 
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fortalecer e dar credibilidade ao trabalho voluntário junto a sociedade civil 

organizada; 

 A Madrinha não vota e nem pode ser votada; 

 Compete a Madrinha Solidária assumir uma obrigação moral com a Instituição, 

com o objetivo de utilizar a sua dedicação e influência, com a finalidade de 

promover a realização de ações e programas sociais para acolher e proteger 

meninas e mulheres em estado de risco e exclusão social. 

75.2. Presidente de Honra 

 A Presidente de Honra é um título honorífico dado a mulher que destaca-se ou 

que já tenha se destacado pela prestação de relevantes serviços a causa da 

mulher, e que de alguma forma, tenha marcado a sua trajetória de vida, na defesa 

dos direitos do universo feminino, e que não ocupe cargos ou funções nas 

diretorias da Instituição; 

 A Presidente de Honra não vota e nem pode ser votada; 

 O título é conferido a mulheres que apoiam o trabalho voluntário da Instituição, 

que auxilia a missão institucional no acolhimento e proteção de meninas e 

mulheres em situação de risco.   

76. MAPA DE COMPETÊNCIA DE CARGOS E FUNÇÕES TEMPORÁRIAS 

76.1 Delegada Convencional (3) por Estado 

 Compete a Delegada Convencional nomeada exclusivamente para representar o 

seu Estado na Convenção Nacional do CMCBr Nacional, acompanhar as 

atividades e decisões tomadas pela Diretoria Nacional e Executiva Nacional, 

elaborar relatórios e apresenta-los a Vice-Presidente Regional ou a Diretora 

Regional de sua região geoeconômica; 

 A Delegada Convencional poderá ser nomeada entre qualquer uma das 

conselheiras dos Conselhos, Estadual, Distrital e Municipal, deverão participar 

obrigatoriamente das reuniões das Diretorias Nacional e Executiva Nacional 

durante a Convenção Nacional, contribuir com ideias de ações e estratégias 

sociais voluntárias, apresentando previamente propostas a Diretoria Nacional ou 

Executiva Nacional. A Delegada Convencional terá direito a voto nos debates e 

decisões tomadas na Convenção Nacional; 

 A delegada atenderá exclusivamente o interesse de seu Estado que a nomeou e 

terá status de Presidente Estadual ou Distrital, durante o período de realização da 

Convenção Nacional; 

https://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADtulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Honra
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 A delegada no ato de sua nomeação poderá estar exercendo cargo e/ou função 

em qualquer uma das Diretorias dos Conselho ou Coordenações Regionais 

afiliadas; 

77. MAPA DE COMPETÊNCIAS DA EXECUTIVA NACIONAL 

77.1. Vice-Presidente Regional (5) uma para cada Região Geoeconômica 

 Compete a Vice-Presidente Regional, abrir, formar, instalar e administrar os 

Conselhos e Coordenações Regionais afiliadas nas Regiões Geopolíticas que 

compreendem as Regiões: Norte, Nordeste, Centro Oeste, Sudeste e Sul, 

conforme normas Estatutárias;  

 Compete a Diretoria Nacional ou a Executiva Nacional por delegação, da 

Presidente Nacional nomear a Vice-Presidente Regional; 

 Compete a Vice-Presidente Regional indicar os nomes das Diretoras Regionais, 

Governadoras, Representantes de Campo, Presidentes Estaduais e Municipais 

para serem nomeadas pela Presidente Nacional;  

 Colaborar, dar assistência e orientar os Conselhos e Coordenações Regionais 

afiliadas na sua jurisdição. Promover solenidade de posse, seminários, 

treinamentos, cursos, palestras, eventos variados e campanhas sociais de acordo 

com os objetivos estatutários em sua região; 

 Estabelecer novos Conselhos e Coordenações Regionais afiliadas. Participar e 

representar a Presidente Nacional em diferentes eventos em sua região 

geopolítica, exceto por impedimento da Presidente Nacional; 

 Coordenar, supervisionar e orientar as atividades desenvolvidas em sua área de 

atuação. Apresentar relatório mensal sobre as suas atividades e ações sociais 

realizadas, para o conhecimento da Diretoria Nacional e/ou Executiva Nacional;  

 Manter estreito relacionamento com as Diretoras Regionais, Governadoras, 

Representantes de Campo, Presidentes Estaduais, Distrital e Municipais, visando 

melhorar a integração, a união e organização das ações sociais voluntárias na 

região geopolítica de sua atuação;   

 Indicar as Diretoras Regionais, Governadoras e as Representantes de Campo, a 

fim de que sejam nomeadas pela Presidente Nacional, com o propósito de auxiliar 

o trabalho de expansão da Instituição nos Estados e Municípios; 

 Compete a Vice-Presidente Regional, fazer a gestão dos Conselhos e 

Coordenações Regionais afiliadas nos Estados e Municípios, para que funcionem 

de acordo com os objetivos e normas estatutárias da Instituição; 

 Obter informação sobre o trabalho realizado por cada afiliado; 
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 Reunir dados estatísticos, a fim de desenvolver ações efetivas e conclusivas em 

favor da Mulher em situação de risco e exclusão social em cada Região do País.  

 Fiscalizar e gerenciar as atividades dos Conselhos Estaduais, Distrital e 

Municipais, no caso do Distrito Federal, as Coordenações regionais; 

 Desenvolver e coordenar em conjunto com as presidentes Estaduais, Distrital e 

Municipais, e Coordenações Regionais afiliadas, as atividades e ação sociais 

realizadas pela Instituição na sua região geopolítica; 

 Desenvolver atividades especiais que culminem na propagação e valoração dos 

Objetivos estatutários do CMCBr e seus afiliados junto às instituições públicas e 

privadas; 

 Promover o intercâmbio entre os CMCBr e seus afiliados. Compartilhar 

informações, dados estatísticos e mão-de-obra profissional voluntária entre os 

afiliados, a fim de fortalecer as ações sociais realizadas pela Instituição em todo o 

País; 

 Prestar relatório mensal com informações das atividades desenvolvidas pelos 

Conselhos Estaduais, Distrital e Municipais e Coordenações Regionais afiliadas à 

Diretoria Nacional e/ou a Executiva Nacional. 

77.2. Diretora Regional (6) por Região Geoeconômica 

 Compete a Diretora Regional estabelecer novos CMCBr Estaduais, Distrital, 

Municipais e Coordenações Regionais afiliados em sua região geopolítica; 

 Indicar as Governadoras e Representantes de Campo, Presidentes Estaduais, 

Distrital e Municipais, Coordenadoras Regionais, com o objetivo de serem 

nomeadas pela Presidente Nacional, a fim de que possam auxiliar o trabalho de 

expansão da Instituição em sua região geopolítica; 

 Indicar os nomes das Representantes de Campo, Presidentes Estaduais e 

Municipais em consonância com a Governadora Estadual e com aquiescência da 

Vice-Presidente Regional, que serão submetidos a aprovação da Diretoria 

Nacional e/ou Executiva Nacional por delegação; 

 Compete a Diretoria Nacional e/ou a Executiva Nacional, nomear as 

Representantes de Campo, indicadas pela Diretora Regional em consonância 

com a Vice-Presidente Regional e Governadora Estadual;   

 Compete a Diretora Regional, fazer a gestão dos CMCBr Estaduais, Distrital, 

Municipais e Coordenações Regionais, para que funcionem de acordo com os 

objetivos e normas estatutárias da Instituição; 
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 Obter informação sobre o trabalho realizado por cada afiliado em sua região 

geopolítica; 

 Reunir dados estatísticos, a fim de desenvolver ações efetivas e conclusivas em 

favor da Mulher em situação de risco e exclusão social em sua região geopolítica;  

 Fiscalizar e gerenciar as atividades dos Conselhos Estaduais e Municipais, no 

caso do Distrito Federal as Coordenações Geral; 

 Desenvolver e coordenar em conjunto com a Governadora e as Presidentes 

Estaduais e Municipais as atividades e ações sociais realizadas pelo CMCBr na 

região; 

 Desenvolver atividades especiais que culminem na propagação e valoração do 

CMCBr junto às instituições públicas e/ou privadas; 

 Promover o intercâmbio entre os CMCBr e seus filiados compartilhar informações, 

dados estatísticos e mão-de-obra profissional voluntária entre os filiados, a fim de 

fortalecer as ações sociais realizadas pela Instituição em todo o País; 

 Prestar relatório mensal com informações das atividades desenvolvidas pelos 

Conselhos Municipais a Diretoria Nacional e/ou a Executiva Nacional 

77.3. Governadora Estadual 

 Compete a Governadora Estadual auxiliar a Diretora Regional e a Vice-Presidente 

Regional, para estabelecer novos CMCBr afiliados em seu Estado; 

 Indicar as Representantes de Campo, a fim de que possam auxiliar o trabalho de 

expansão da Instituição em seu Estado; 

 Os nomes das Representantes de Campo, poderão ser indicados pela 

Governadora com aquiescência da Vice-Presidente Regional e Diretora Regional, 

que serão submetidos a aprovação da Diretoria Nacional e/ou Executiva Nacional 

por delegação; 

 Compete a Diretoria Nacional e/ou a Executiva Nacional por delegação, nomear 

as Representantes de Campo, indicadas pela Governadora Estadual em 

consonância com a Diretora Regional e Vice-Presidente Regional;  

 Compete a Governadora, fazer a gestão dos CMCBr em seu Estado e Municípios, 

com o propósito de funcionarem de acordo com os objetivos e normas 

estatutárias da Instituição; 

 Obter informação sobre o trabalho realizado por cada afiliado em seu estado; 
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 Reunir dados estatísticos, com a finalidade de desenvolver ações efetivas e 

conclusivas em favor da Mulher em situação de risco e exclusão social no seu 

Estado;  

 Fiscalizar e gerenciar as atividades dos Conselhos Estadual, Distrital e Municipal, 

no caso do Distrito Federal as Coordenações Regionais; 

 Desenvolver e coordenar em conjunto com a Presidente Estadual, Distrital e 

Municipal, atividades e ações sociais a serem realizadas pelo CMCBr no Estado e 

no Município; 

 Desenvolver atividades especiais que culminem na propagação e valoração do 

CMCBr junto às instituições públicas e/ou privadas; 

 Promover o intercâmbio entre os CMCBr, compartilhando informações, dados 

estatísticos e mão-de-obra profissional voluntária entre os afiliados, a fim de 

fortalecer as ações sociais realizadas pela Instituição em todo o País; 

 Prestar relatório mensal com informações das atividades desenvolvidas pelo 

Conselho Estadual, e pelos Conselhos dos Municípios a Diretoria Nacional e/ou a 

Executiva Nacional. 

77.4. Representante de Campo (número ilimitado) 

 Compete a Representante de Campo auxiliar a Diretora Regional, Vice-Presidente 

Regional, e a Governadora Estadual, estabelecer e gerenciar os novos CMCBr 

afiliados em sua Região; 

 Indicar as Presidentes Estaduais, Distrital e Municipais, a fim de que possam 

auxiliar o trabalho de expansão da Instituição em sua Região; 

 Indicar os nomes das Presidentes Estaduais, Distrital, Municipais e das 

Coordenadoras Regionais, com a aquiescência da Vice-Presidente Regional, 

Diretora Regional e Governadora Estadual, que serão submetidos a aprovação da 

Diretoria Nacional e/ou Executiva Nacional por delegação; 

 Compete a Diretoria Nacional ou a Executiva Nacional por delegação, nomear a 

Representante de Campo, Presidente Estadual, Distrital, Municipal e 

Coordenadoras Regionais, indicadas pela Vice-Presidente Regional, Diretora 

Regional ou Governadora Estadual;  

 Compete a Representante de Campo auxiliar a Governadora e a Diretora 

Regional, fazer a gestão dos CMCBr Estadual, Distrital, Municipal e 

Coordenações Regionais, para que funcionem de acordo com os objetivos e 

normas estatutárias da Instituição; 

 Obter informação sobre o trabalho realizado por cada afiliado; 
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 Reunir dados estatísticos, com o propósito de desenvolver ações efetivas e 

conclusivas em favor da mulher em situação de risco e exclusão social em seu 

Estado;  

 Fiscalizar e gerenciar as atividades do Conselho Estadual, Distrital Municipal, no 

caso do Distrito Federal as Coordenações Regionais; 

 Desenvolver e coordenar, em conjunto com a Presidente Estadual e Municipal, as 

atividades e ação sociais realizadas pelo CMCBr no estado e no município; 

 Desenvolver atividades especiais que culminem na propagação e valorização do 

CMCBr junto às instituições públicas e privadas; 

 Promover o intercâmbio entre os CMCBr e seus filiados, compartilhando 

informações, dados estatísticos e mão-de-obra profissional voluntária entre os 

filiados, a fim de fortalecer as ações sociais realizadas pela Instituição em todo o 

País; 

 Prestar relatório mensal com informações das atividades desenvolvidas pelos 

Conselhos Estadual, Distrital e Municipal à Diretoria Nacional e/ou a Executiva 

Nacional. 

77.5. Presidente Estadual 

 Compete a Presidente Estadual auxiliar a Representante de Campo, 

Governadora, Diretora Regional e a Vice-Presidente Regional, estabelecer novos 

CMCBr afiliados em seu estado; 

 Intercambiar ações e relações institucionais em nível aberto de colaboração 

institucional público ou privado, nacional ou internacional, com natureza coo-

participativa, envolvendo ainda, assinatura de convênios e programas específicos; 

 Velar pelo livre exercício do direito da liberdade de pensamento e expressão pela 

dignidade e independência do CMCBr; 

 Representar ativa e passivamente o CMCBr Estadual na esfera judicial e 

extrajudicial, perante todas as instâncias e tribunais, órgãos administrativos, 

autarquias e organizações das administrações públicas e privadas; 

 Convocar ou determinar a convocação das reuniões da Plenária Mensal; 

 Convocar a requerimento das conselheiras da Diretoria para reuniões ordinárias e 

extraordinárias e nelas manter a ordem e a solenidade necessária; 

 Conceber a palavra as Membras do Conselho, conforme solicitação de cada uma; 

 Submeter a votos as questões deliberadas na plenária do CMCBr Estadual e 

proclamar o resultado da votação; 
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 Votar em caso de empate (voto de qualidade); 

 Vetar matérias que firam o princípio da unidade, da paz e das finalidades do 

CMCBr; 

 Gerenciar as Diretorias, Comissões e as Capelãs; 

 Prestar informações e relatórios à Diretoria Nacional, Executiva Nacional e à 

Assembleia Geral Extraordinária; 

 Enviar à mesa diretora toda matéria destinada a leitura e a publicidade; 

 Declarar perda de cargo ou vacância nos termos regimentais; 

 Assinar as credenciais das conselheiras; 

 Assinar em conjunto ou em separado com a tesoureira ou diretora financeira, 

cheques ou outros documentos atinentes à tesouraria do CMCBr Estadual; 

 Adquirir bens móveis e imóveis e administrar o patrimônio do CMCBr Estadual, 

conforme Normas Estatutárias do CMCBr NACIONAL; 

 Aplicar penas disciplinares estabelecidas nas formas regimentais. 

 Compete a Presidente Estadual auxiliar a Representante de Campo, 

Governadora, Diretora Regional e a Vice-Presidente Regional, estabelecer novos 

CMCBr afiliados em seu estado; 

 Intercambiar ações e relações institucionais em nível aberto de colaboração 

institucional público ou privado, nacional ou internacional, com natureza coo-

participativa, envolvendo ainda, assinatura de convênios e programas específicos; 

 Velar pelo livre exercício do direito da liberdade de pensamento e expressão pela 

dignidade e independência do CMCBr; 

 Representar ativa e passivamente o CMCBr Estadual na esfera judicial e 

extrajudicial, perante todas as instâncias e tribunais, órgãos administrativos, 

autarquias e organizações das administrações públicas e privadas; 

 Convocar ou determinar a convocação das reuniões da Plenária Mensal; 

 Convocar a requerimento das membras da Diretoria para reuniões ordinárias e 

extraordinárias e nelas manter a ordem e a solenidade necessária; 

 Conceber a palavra as Membras do Conselho, conforme solicitação de cada uma; 

 Submeter a votos as questões deliberadas no CMCBr e proclamar o resultado da 

votação; 

 Votar em caso de empate (voto de qualidade); 
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 Vetar matérias que firam o princípio da unidade, da paz e das finalidades do 

CMCBr; 

 Gerenciar as Diretorias, Comissões e as Capelães; 

 Prestar informações e relatórios à Diretoria Nacional, Executiva Nacional e à 

Assembleia Geral Extraordinária; 

 Enviar à mesa diretora toda matéria destinada a leitura e a publicidade; 

 Declarar perda de cargo ou vacância nos termos regimentais; 

 Assinar as credenciais das conselheiras; 

 Assinar em conjunto ou em separado com a tesoureira ou diretora financeira, 

cheques ou outros documentos atinentes à tesouraria do CMCBr Estadual; 

 Adquirir bens móveis e imóveis e administrar o patrimônio do CMCBr Estadual, 

conforme Normas Estatutárias do CMCBr NACIONAL; 

 Aplicar penas disciplinares estabelecidas nas formas regimentais. 

77.6. Presidente Distrital 

 Compete a Presidente Distrital auxiliar a Vice-Presidente Regional, Diretora 

Regional, Governadora, e a Representante de Campo, estabelecer novos CMCBr 

nas Regiões Administrativas do Distrito Federal; 

 Estabelecer ações e relações institucionais em nível aberto de colaboração 

institucional público ou privado, nacional ou internacional, com natureza coo-

participativa, envolvendo ainda, assinatura de convênios e programas específicos; 

 Velar pelo livre exercício do direito da liberdade de pensamento e expressão pela 

dignidade e independência do CMCBr; 

 Representar ativa e passivamente o CMCBr Estadual na esfera judicial e 

extrajudicial, perante todas as instâncias e tribunais, órgãos administrativos, 

autarquias e organizações das administrações públicas e privadas; 

 Convocar ou determinar a convocação das reuniões da Plenária Mensal; 

 Convocar a requerimento das membras da Diretoria para reuniões ordinárias e 

extraordinárias e nelas manter a ordem e a solenidade necessária; 

 Conceber a palavra as conselheiras da Instituição, conforme solicitação de cada 

uma; 

 Submeter a votos as questões deliberadas no CMCBr e proclamar o resultado da 

votação; 
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 Votar em caso de empate (voto de qualidade); 

 Vetar matérias que firam o princípio da unidade, da paz e das finalidades do 

CMCBr; 

 Gerenciar as Diretorias, Comissões e as Capelães; 

 Prestar informações e relatórios à Diretoria Nacional, Executiva Nacional e à 

Assembleia Geral Extraordinária; 

 Enviar à mesa diretora toda matéria destinada a leitura e a publicidade; 

 Declarar perda de cargo ou vacância nos termos regimentais; 

 Assinar as credenciais das conselheiras; 

 Assinar em conjunto ou em separado com a tesoureira e/ou a diretora financeira, 

cheques ou outros documentos atinentes à tesouraria do CMCBr Distrital; 

 Adquirir bens móveis e imóveis e administrar o patrimônio do CMCBr Distrital, 

conforme Normas Estatutárias do CMCBr NACIONAL; 

 Aplicar penas disciplinares estabelecidas nas formas regimentais. 

 Compete a Presidente Distrital auxiliar a Representante de Campo, Governadora, 

Diretora Regional e a Vice-Presidente Regional, estabelecer novos CMCBr 

filiados em seu Distrito; 

 Intercambiar ações e relações institucionais em nível aberto de colaboração 

institucional público ou privado, nacional ou internacional, com natureza coo-

participativa, envolvendo ainda, assinatura de convênios e programas específicos; 

 Velar pelo livre exercício do direito da liberdade de pensamento e expressão pela 

dignidade e independência do CMCBr; 

 Representar ativa e passivamente o CMCBr Estadual na esfera judicial e 

extrajudicial, perante todas as instâncias e tribunais, órgãos administrativos, 

autarquias e organizações das administrações públicas e privadas; 

 Convocar ou determinar a convocação das reuniões da Plenária Mensal; 

 Convocar a requerimento das membras da Diretoria para reuniões ordinárias e 

extraordinárias e nelas manter a ordem e a solenidade necessária; 

 Conceber a palavra as Membras do Conselho, conforme solicitação de cada uma; 

 Submeter a votos as questões deliberadas no CMCBr e proclamar o resultado da 

votação; 

 Votar em caso de empate (voto de qualidade); 
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 Vetar matérias que firam o princípio da unidade, da paz e das finalidades do 

CMCBr; 

 Gerenciar as Diretorias, Comissões e as Capelães; 

 Prestar informações e relatórios à Diretoria Nacional, Executiva Nacional e à 

Assembleia Geral Extraordinária; 

 Enviar à mesa diretora toda matéria destinada a leitura e a publicidade; 

 Declarar perda de cargo ou vacância nos termos regimentais; 

 Assinar as credenciais das conselheiras; 

 Assinar em conjunto ou em separado com a tesoureira ou diretora financeira, 

cheques ou outros documentos atinentes à tesouraria do CMCBr Distrital; 

 Adquirir bens móveis e imóveis e administrar o patrimônio do CMCBr Distrital, 

conforme Normas Estatutárias do CMCBr NACIONAL; 

 Aplicar penas disciplinares estabelecidas nas formas regimentais. 

77.7. Presidente Municipal 

 Compete a Presidente Municipal estabelecer relações institucionais em nível 

aberto de colaboração institucional pública e/ou privada, nacional ou 

internacional, com natureza coo-participativa, envolvendo ainda, assinatura de 

convênios e programas sociais específicos; 

 Velar pelo livre exercício do direito da liberdade de pensamento e expressão, pela 

dignidade e independência do CMCBr; 

 Representar ativa e passivamente o CMCBr Municipal na esfera judicial e 

extrajudicial, perante todas as instâncias e tribunais, órgãos administrativos, 

autarquias e organizações das administrações públicas e privadas; 

 Convocar ou determinar a convocação das reuniões da Plenária Mensal; 

 Convocar a requerimento das membras da Diretoria para reuniões ordinárias e 

extraordinárias e nelas manter a ordem e a solenidade necessária; 

 Conceber a palavra as membras do Conselho, conforme solicitação de cada uma; 

 Submeter a votos as questões deliberadas no CMCBr e proclamar o resultado da 

votação; 

 Votar em caso de empate (voto de qualidade); 

 Vetar matérias que firam o princípio da unidade, da paz e das finalidades do 

CMCBr; 
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 Gerenciar as Diretorias, Comissões e as Capelães; 

 Prestar informações e relatórios à Diretoria Executiva Nacional e à Assembleia 

Geral; 

 Enviar à mesa Diretora toda a matéria destinada a leitura e a publicidade; 

 Declarar perda de cargo ou vacância nos termos regimentais; 

 Assinar as credenciais das membras; 

 Assinar em conjunto ou em separado com a tesoureira, cheques ou outros 

documentos atinentes à tesouraria do CMCBr Municipal; 

 Adquirir bens móveis e imóveis e administrar o patrimônio do CMCBr Municipal, 

conforme normas Estatutárias do CMCBr NACIONAL; 

 Aplicar penas disciplinares estabelecidas nas formas regimentais 

77.8. Coordenadora Geral Região Administrativa do DF 

 Compete a Coordenadora Geral da Região Administrativa do Distrito Federal, 

obrigatoriamente e em qualquer caso, reportar-se a Presidente Distrital do 

CMCBr;  

 Poderá intensificar relações institucionais em nível aberto de colaboração 

institucional pública e/ou privada, nacional e/ou internacional, com natureza coo-

participativa; 

 Velar pelo livre exercício do direito da liberdade de pensamento e expressão, pela 

dignidade e independência do CMCBr; 

 Representar ativa e passivamente o CMCBr na Região Administrativa do Distrito 

Federal, na esfera judicial e extrajudicial, perante todas as instâncias e tribunais, 

órgãos administrativos, autarquias e organizações das administrações públicas 

e/ou privadas por delegação; 

 Convocar ou determinar a convocação das reuniões da Plenária Mensal de sua 

Coordenação e/ou da Coordenação de Quadra ou Setor; 

 Convocar a requerimento das conselheiras da Diretoria, as reuniões ordinárias e 

extraordinárias e nelas manter a ordem e a solenidade necessária; 

 Conceder a palavra as conselheiras de sua Coordenação Geral, conforme 

solicitação de cada uma; 

 Submeter a votos as questões deliberadas de sua Coordenação Geral e 

proclamar o resultado da votação; 

 Votar em caso de empate (voto de qualidade); 
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 Vetar matérias que firam o princípio da unidade, da paz e das finalidades do 

CMCBr; 

 Gerenciar as Diretorias, Comissões e as Capelãs; 

 Prestar informações e relatórios a Presidente Distrital; 

 Declarar perda de cargo ou vacância, nos termos regimentais; 

 Assinar as credenciais das membras autorizada pela Presidente Distrital; 

 Assinar em conjunto ou em separado com a tesoureira, cheques ou outros 

documentos atinentes à tesouraria da sua Coordenação; 

 Adquirir bens móveis e imóveis e administrar o patrimônio do CMCBr NACIONAL, 

conforme Normas Estatutárias; 

 Aplicar penas disciplinares estabelecidas nas formas regimentais em sua 

Coordenação Geral ou Coordenação de Quadra ou Setor. 

77.9. Coordenadora de Bairro 

 Compete a Coordenadora de Bairro, obrigatoriamente, reportar-se à Presidente 

Estadual e Municipal, e quando for o caso, a Coordenadora Geral, quando se 

tratar de uma Região Administrativa do Distrito Federal;  

 Poderá promover ações sociais em sua comunidade com autorização e 

orientação da Presidente Estadual e/ou Municipal, poderá ainda, instituir relações 

institucionais público e/ou privada, com natureza co-participativa; 

 Velar pelo livre exercício do direito da liberdade de expressão e pensamento da 

mulher de qualquer classe social, sendo esta, responsável pelos seus atos; 

 Representar o CMCBr, na comunidade local; 

 Informar as conselheiras os locais das reuniões da Plenária Mensal da 

Coordenação Geral; 

 Conceder a palavra as conselheiras da Coordenação de Bairro, conforme 

solicitação de cada uma; 

 Submeter a votos as questões deliberadas pela Coordenação de Bairro e 

proclamar o resultado da votação e submetê-los a Coordenação Geral para a sua 

aprovação; 

 Votar em caso de empate (voto de qualidade); 

 Vetar matérias que fira o princípio da unidade, da paz e das finalidades do 

CMCBr; 
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 Gerenciar as Diretorias de Bairros, as Comissões e as Capelãs; 

 Prestar informações e relatórios a Presidente Municipal ou a Coordenara Geral de 

sua região; 

 Declarar perda de cargo ou vacância, nos termos regimentais; 

 Assinar quando autorizada pela Presidente Municipal ou Coordenadora Geral, as 

credenciais dos Membras; 

 Adquirir bens móveis e imóveis e administrar o patrimônio do CMCBr Estadual, 

Municipal e Regiões Administrativas do Distrito Federal, conforme Normas 

Estatutárias do CMCBr NACIONAL; 

 Aplicar penas disciplinares estabelecidas nas formas regimental. 

77.10. Coordenadora de Quadra ou Setor 

 Compete a Coordenadora de Quadra ou Setor, obrigatoriamente, reportar-se à 

Coordenadora Geral, quando se tratar de Região Administrativa do Distrito 

Federal;  

 Poderá promover ações sociais em sua comunidade com autorização e 

orientação da Coordenação Geral, poderá ainda, instituir relações institucionais 

público e/ou privada, com natureza co-participativa orientada pela Coordenara 

Geral; 

 Velar pelo livre exercício do direito da liberdade de expressão e pensamento da 

mulher de qualquer classe social, sendo esta, responsável pelos seus atos; 

 Representar o CMCBr, na comunidade local; 

 Informar as membras e/ou voluntárias, os locais das reuniões da Plenária Mensal 

da Coordenação Geral; 

 Conceder a palavra as conselheiras da Coordenação de Quadra ou Setor, 

conforme solicitação de cada uma; 

 Submeter a votos as questões deliberadas pela Coordenação de Quadra ou Setor 

e proclamar o resultado da votação, e submetê-las a Coordenação Geral para a 

sua aprovação; 

 Votar em caso de empate (voto de qualidade); 

 Vetar matérias que fira o princípio da unidade, da paz e das finalidades do 

CMCBr; 

 Gerenciar as Diretorias de Bairros, as Comissões e as Capelãs; 
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 Prestar informações e relatórios a Presidente Municipal ou a Coordenara Geral de 

sua região; 

 Declarar perda de cargo ou vacância, nos termos regimentais; 

 Assinar quando autorizada pela Presidente Municipal ou Coordenadora Geral, as 

credenciais dos Membras; 

 Adquirir bens móveis e imóveis e administrar o patrimônio do CMCBr Estadual, 

Municipal e Regiões Administrativas do Distrito Federal, conforme Normas 

Estatutárias do CMCBr NACIONAL; 

 Aplicar penas disciplinares estabelecidas nas formas regimental. 

77.11. Secretária Geral 

 Compete a Secretária Geral, executar as diretrizes e decisões políticas da 

Diretoria Nacional, promover relações institucionais em nível aberto com 

instituições nacionais e/ou internacionais, com o propósito de ampliar os objetivos 

estatutários da Instituição; 

 Estabelecer locais para a realização da Assembleia Geral Extraordinária, bem 

como as reuniões da Plenária Mensal, observando o cronograma estabelecido 

pela Diretoria Nacional e/ou Executiva Nacional; 

 Manter contatos e despachos especiais e de rotina, com a Presidente Nacional 

sobre assuntos a serem resolvidos nos interregnos das reuniões da Diretoria 

Nacional e da Assembleia Gera Extraordinária, organizando junto com a 

Executiva Nacional e com a Presidente Nacional as respectivas pautas de ações 

para o ano/exercício administrativo e financeiro; 

 Assessorar a Diretoria Nacional, Executiva Nacional e seus órgãos estruturais e 

ainda, os Conselhos e Coordenações Regionais afiliadas do Distrito Federal; 

 Relatar as ações e programas realizados pela Instituição à Assembleia Geral 

Extraordinária, as decisões administrativas e financeiras da Diretoria Nacional e 

divulgar todas as atividades do CMCBr; 

 Assessorar a primeira secretaria na redação das atas da Diretoria Nacional, 

Executiva Nacional e das Assembleias Ordinárias; 

 Preparar e emitir, junto com as outras diretorias, Conselhos e Coordenações 

Regionais afiliadas o envio de correspondências; 

 Manter todos os documentos, cadastro das membras e voluntárias atualizados 

junto com a Primeira Secretaria; 

 Nos seus impedimentos e faltas, será substituída pela 1. Vice-Presidente; 
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 Respeitar as Leis e as Autoridades Constituídas; 

 Desempenhar e respeitar o cargo ao qual foi nomeada; 

77.12. Secretária Executiva 

 Compete a Secretária Executiva, executar as decisões da Diretoria Nacional, 

Assembleia Geral e Executiva Nacional, fortalecer a relação institucional interna e 

externa com os colaboradores da Instituição; 

 Comandar e orientar as ações e atividades de todas as Diretorias da Instituição; 

 Representar a Presidente Nacional em seus impedimentos ou faltas por 

delegação; 

 Promover e realizar cursos, palestras e seminários, interna corpus, com o 

propósito de colaborar para o crescimento profissional de cada colaborador da 

Instituição;   

 Realizar a sua gestão auxiliando a Diretoria Nacional e Executiva Nacional, 

comandando as áreas administrativa, financeira, operacional e social da 

Instituição; 

 Elaborar o planejamento estratégico e executar as ações, fazer cumprir as 

decisões da Diretoria Nacional e Executiva Nacional, a fim de estruturar os órgãos 

internos e externos da Instituição; 

 Assinar cheques ou outros documentos, junto ou em separado com a Diretora 

Financeira, Tesoureira ou Presidente Nacional, desde que autorizada e quando a 

ocasião exigir;  

 Ter sob a sua guarda os documentos administrativos da Assembleia Geral, 

Diretoria Nacional e Executiva Nacional; 

 Convocar os suplentes da Diretoria Nacional e Assembleia Geral; 

 Respeitar as Leis e as Autoridades Constituídas; 

 Desempenhar e respeitar o cargo ao qual foi nomeada; 

77.13. Diretora Administrativa 

 Compete a Diretora Administrativa, organizar, planejar e orientar o uso dos 

recursos financeiros, administrativos, tecnológicos e humanos em favor da 

Instituição, buscando soluções sustentáveis; 

 Criar métodos e planejar atividades, organizar o funcionamento dos vários setores 

da Instituição, calcular despesas e gerenciar a circulação de informações e 

orientações; 
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 Ser responsável por planejar, organizar e controlar as atividades da Instituição, 

traçar as estratégias e métodos de trabalho nas áreas de atuação da Instituição; 

 Criar situações a fim de equilibrar a saúde administrativa e produtiva da 

Instituição;  

 Ter capacidade de análise, raciocínio lógico e aptidão numérica, para melhorar os 

resultados das ações sociais da Instituição;  

  Ter autoconfiança, capacidade de decisão e negociação, organização, 

dinamismo e espírito empreendedor, objetivando a realização e expansão dos 

objetivos estatutários da Instituição; 

 Capacidade para mediar conflitos, trabalhar em equipe, noção de prioridades, 

objetividade e senso de oportunidade em prol da Instituição.  

77.14. Diretora de Ação Política 

 Compete a Diretora de Ação Política, desenvolver no âmbito do CMCBr, como no 

contexto social, ações fundamentais na formação de recursos humanos, políticas 

públicas de gestão e inserção da mulher no mercado de trabalho e em diferentes 

áreas do conhecimento, decisão e de poder;   

 Promover à Inclusão profissional e social da mulher, proteger e assegurar o 

exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades 

fundamentais, para o universo feminino em situação de vulnerabilidade social, 

promovendo o respeito a sua dignidade;  

 Empreender esforços pela qualidade das atividades sociais; 

 Pesquisar a extensão das ações na busca da consolidação da inclusão 

econômica e social da mulher em situação de risco; 

 Quebrar as barreiras e promover a ascensão da mulher, fortalecendo o 

entendimento da pertinência da perspectiva de inclusão no âmbito da 

coletividade; 

 Promover a inclusão profissional da mulher, discutindo as atividades ligadas à 

diversidade e à inclusão social;  

 Contribuir propositivamente para o desenvolvimento de políticas públicas, 

consubstanciadas nas propostas de ações sociais, com base na Legislação 

Nacional e/ou Internacionais, buscando promover e ampliar o intercâmbio com 

diversas entidades, objetivando o gerenciamento, a transmissão e a fixação de 

técnicas e metodologias no campo das ações sociais e inclusão social da mulher. 
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77.15. Diretora de Ação Social 

 Compete a Diretora de Ação Social, promover a descentralização da ação social 

por meio do fortalecimento da relação entre o Estado, os Municípios e as 

entidades sociais; 

 Participar da implementação das políticas e dos programas de assistência e 

desenvolvimento social;  

 Coordenar e integrar as ações sociais das Diretorias Estadual, Distrital, Municipal 

e Coordenações Regionais do Distrito Federal. 

 Monitorar e avaliar as ações sociais do CMCBr, a nível Estadual, Distrital 

Municipal e das Coordenações Regionais afiliadas; 

 Apoiar os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as Coordenações 

Regionais afiliadas, no planejamento e na execução de ações de assistência e 

desenvolvimento social, locais e intermunicipais; 

 Fortalecer as ações voltadas ao estabelecimento de redes sociais, promovendo a 

integração dos Conselhos afiliados, junto a Secretarias de Estado, do Distrito 

Federal e dos Municípios, com entidades empresariais e do terceiro setor;  

 Fomentar a melhoria contínua dos serviços da rede social nos Estado, Distrito 

Federa, nos Municípios e Coordenações das Regiões Administrativas do Distrito 

Federal; 

 Estabelecer diretrizes e orientar a formulação dos Planos de Assistência Social 

nos Estados, no Distrito Federal, Municípios e Coordenações nas Regiões 

Administrativas do Distrito Federal. 

 Estimular e incentivar a participação das comunidades-alvo, organizações do 

terceiro setor e municípios nos projetos e programas desenvolvidos pelo CMCBr; 

 Realizar os procedimentos necessários à celebração de convênios, contratos, 

acordos, ajustes, orientando as Diretorias dos Estados, do Distrito Federal dos 

Municípios e das Coordenações das Regiões Administrativas do Distrito Federal;  

 Acompanhar a celebração e a execução de convênios junto aos Conselhos 

afiliados nos Estados, Distrito Federal, Municípios e nas Coordenações das 

Regiões Administrativas do Distrito Federal; 

 Receber a documentação necessária ao registro de entidades e organizações de 

assistência social, orientando as Diretorias dos Estados, Distrito Federal, 

Municípios e as Coordenações Regionais afiliadas quanto aos critérios; 
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 Proceder a avaliação técnica, no campo da arquitetura e engenharia, nas 

solicitações relativas às instalações de equipamentos sociais e respectivos locais 

de funcionamento, realizando o acompanhamento;  

 Preparar despachos e opinar sobre assuntos que lhe forem encaminhados; 

 Acompanhar, avaliar e propor integração técnica com políticas públicas, projetos e 

programas de impacto social; 

 Criar e manter canais de articulação com Instituições públicas e/ou privadas, com 

a sociedade civil organizada, para assuntos de políticas públicas, programas e 

normas de assistência e desenvolvimento social;  

 Formular, coordenar e executar programas de capacitação de atores sociais; 

 Prestar informações técnicas acerca de programas e projetos executados pelas 

Diretorias dos Conselhos afiliados; 

 Prestar informações técnicas, a formulação de instrumentos técnico-jurídicos 

necessários às operações da Diretoria de Ação Social; 

 Elaborar relatórios de gestão, planos Estaduais, Distrital Municipais e 

Coordenações das Regiões Administrativas do Distrito Federal.  

77.16. Diretora de Capelania 

 Compete a Diretora de Capelania, a assistência espiritual comunitária, buscando 

impactar a sociedade através da fé Cristã, promovendo o crescimento espiritual, 

confortando e motivando conselheiras e voluntários, a auxiliarem as 

comunidades-alvo em situação de risco e vulnerabilidade social; 

 A Capelania do CMCBr, é composta por capelães católicas e evangélicas, a fim 

de atender as necessidades espirituais de conselheiras, voluntárias e/ou 

quaisquer outros indivíduos da comunidade em geral; 

 Apoiar o crescimento espiritual dos cidadãos, ajudar no seu crescimento, para 

que se tornem pessoas íntegras e agentes de boas novas, integrados com a 

comunidade em que vivem alicerçados pelos princípios Cristãos; 

 Promover e formar pessoas comprometidas com as necessidades do próximo, 

auxiliando a sua comunidade; 

 Trabalhar em favor dos menos favorecidos, beneficiando a todos, sem incutir 

bandeira religiosa; 

 Fortalecer o trabalho capelão na comunidade, em Instituições públicas e/ou 

privadas, aconselhando e fortalecendo a fé do indivíduo e do grupo ao qual está 

inserido, ressaltando pontos importantes da doutrina Cristã; 
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 Visitar os lares de conselheiras e voluntárias, hospitais, presídios, orfanatos, 

empresas públicas e/ou privadas e a comunidade em geral, ensinando o que for 

necessário, sem querer nada em troca, oferecendo de graça, assistência 

espiritual a quem precisar, confortando pessoas e famílias em situações de risco 

social e exclusão social. 

77.17. Diretora de Capacitação e Treinamento 

 Compete a Diretora de Capacitação e Treinamento, realizar a coordenação dos 

cursos, de qualificação profissional e empreendedorismo e avaliar o 

desenvolvimento dos treinamentos determinados pela Instituição; 

 Estabelecer e manter atualizados os processos de treinamento para o fiel 

incremento das atividades e ações da Instituição; 

 Elaborar o plano anual de treinamento para toda a equipe de profissionais e 

prestadores de serviço voluntário; 

 Realizar a estruturação de processos de carreira e sucessão na Diretoria Nacional 

e Executiva Nacional, bem como o fluxo de desenvolvimento profissional a partir 

da avaliação de desempenho; 

 Treinar os colaboradores, administrar e organizar os treinamentos, a fim de 

capacitar as Diretoras; 

 Desenvolver planejamento estratégico e operacional de treinamento, com o 

objetivo de capacitar as Diretores das áreas de expansão, para a implantação de 

novos Conselhos afiliados; 

 Automatizar os processos e desenvolver treinamentos internos, a fim de melhorar 

a qualidade da prestação dos serviços oferecidos a população-alvo, 

desenvolvendo novos treinamentos com métodos de produtividade e qualidade; 

 Administrar o processo de acompanhamento das equipes de trabalho, a fim de 

receber Feed Back das ações e atividades realizadas; 

 Efetuar o levantamento das necessidades de treinamento, e ministrar os assuntos 

relacionados com cada órgão da estrutura organizacional; 

 Avaliar o pós-treinamento, verificando se o profissional ou o colaborador teve um 

bom desempenho e aproveitamento no curso. 

77.18. Diretoria de Captação de Recursos 

 Compete a Diretora de Captação de Recursos elaborar um conjunto de 

estratégias e processos, a fim de levantar recursos para financiar as atividades e 

ações sociais da Instituição; 
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 A função da Diretora de Captação de Recursos, além de, captar recursos 

financeiros doados voluntariamente por pessoas físicas e jurídicas, deverá 

planejar e divulgar a sua missão e seus projetos em sintonia com os objetivos da 

Instituição, a curto, médio e longo prazo; 

 Fazer a gestão dos recursos utilizando a tecnologia e a informática utilizando uma 

base de dados com informações sobre os doadores; 

 Elaborar estratégia de comunicação e relacionamento com pequenos e grandes 

doadores; 

 Promover a captação de recursos e atuar com planejamento, a partir de uma 

concepção de marketing, por meio de uma comunicação que, permitirá que a 

Instituição conquiste o maior número possível de apoiadores e doadores; 

 Além da captação de recursos tradicional através de telemarketing, existem 

outras formas para a captação de recursos como: a captação on-line e 

Crowdfunding que permite fazer o financiamento colaborativo, utilizando a 

tecnologia geralmente através da internet ou enviando e-mails, realizando eventos 

com a venda de convites, comercializando bens ou serviços; 

 Os colaboradores e parceiros em conjunto fazem uso dos meios de comunicação 

virtuais, com o objetivo de arrecadar recursos para apoiar causas e ações sociais 

organizadas; 

 As pessoas que se identificarem com o objetivo da campanha de arrecadação, 

podem de maneira voluntária participar e contribuir com quanto puderem e 

acharem convenientes, processo que se utiliza de pequenas contribuições e se 

torna um financiamento coletivo.     

77.19. Diretora das Comissões Temáticas 

 Compete a Diretora das Comissões Temáticas, promover o efetivo 

desenvolvimento das ações, projetos e programas nas áreas de Políticas 

Públicas, Formação, Mobilização Social e Legislação para o acolhimento e 

proteção da Mulher em situação de violência; 

 O papel das Comissões Temáticas visa proporcionar à Instituição o 

aprofundamento nos temas relacionados às políticas públicas voltadas para as 

mulheres, questões referentes ao exercício profissional nos diversos campos 

sócio-ocupacionais. Assim, abrir a oportunidade para militantes, intelectuais e 

demais pessoas interessadas, promoverem debates, estudos, propor pareceres, 

pesquisas, dentre outras ações que auxiliem a tomada de decisão do CMCBr 

NACIONAL;  
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 Deve promover reuniões ordinariamente duas vezes a cada mês, conforme 

calendário de reuniões da Plenária Mensal, ainda, pode ser convocadas reuniões 

extraordinárias para discutir políticas públicas, a fim de melhorar a qualidade dos 

serviços prestados pela Instituição à mulher em situação de risco, propor ações, 

projetos e programas sociais que colaborem com o bem-estar da mulher e sua 

família; 

 Cada Comissão Temática será composta por 07 (sete) representantes, 03 (três) 

do CMCBr, 03 (três) da sociedade civil organizada e 01 (um) do governo; 

 Proporcionar o aprofundamento de temas relacionados às políticas públicas e de 

questões relacionadas a mulher; 

 Promover através da formação de Comissões Temáticas em conjunto com outras 

Diretorias, profissionais voluntários e pessoas interessadas, debates, estudos, 

pareceres, pesquisas, dentre outras ações que protejam os direitos 

constitucionais da Mulher; 

 Indicar representantes para participar das reuniões dos Conselhos e 

Coordenações afiliadas, devidamente inscritos e em dia com a suas obrigações. 

77.20. Diretora de Comunicação e Marketing 

 Compete a Diretora de Comunicação e Marketing, assegurar os objetivos da 

Instituição, utilizando a comunicação interna e externa, com o propósito de instituir 

relações institucionais, comerciais e sociais com outras organizações; 

 Planejar e supervisionar os trabalhos que envolvam a comunicação institucional 

da Instituição, através dos nossos veículos de informação como: Site, Facebook, 

Instagram, WhatsApp, Jornal, Revista, Canal Digital, Rádio Digital, Banner, 

Outdoor, e Flyer, com o propósito de divulgar e fixar a imagem da Instituição; 

 Organizar e planejar visitas externas a outras organizações, com o intuito de 

divulgar a imagem e o know-how junto a outros setores da comunidade de 

interesse da Instituição; 

 Gerenciar a preparação do site, facebook, instagram, jornal, e a revista, 

selecionando assuntos prioritários, a fim de transmitir a eficiência do trabalho 

institucional ao público interno e externo do CMCBr; 

 Planejar e supervisionar outras atividades sociais, organizar os eventos internos e 

externos, a fim de melhorar o relacionamento entre os colaboradores; 

 Planejar e desenvolver peças publicitárias, definindo seu conteúdo e público-alvo, 

transmitindo mensagens institucionais com eficiência; 
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 Promover e executar campanhas publicitárias, em conjunto com agência de 

publicidade, definindo os veículos de comunicação mais adequados, e o público-

alvo a ser atingido; 

 Definir em consonância com a Diretoria Nacional, e/ou Executiva Nacional, uma 

política global de comunicação e os seus procedimentos. Garantir a imagem 

institucional e supervisionar o conjunto das ações de comunicação; 

 Responder pelos serviços de imprensa, relações públicas, relações externas e 

internas de comunicação e publicidade; 

 Desenvolver estratégias de alto nível institucional em parceria com as demais 

Diretorias, novas oportunidades, definindo estratégias de comunicação e 

marketing. 

77.21. Diretora de Cultura 

 Compete a Diretora de Cultura, assegurar a organização eficaz do movimento 

cultural em todos os seus níveis, a fim de oferecer processos culturais ao público-

alvo da Instituição; 

 Desenvolver políticas pedagógicas para promover a integração da comunidade; 

 Promover o bem-estar dos participantes através de atividades com programações 

culturais, assegurando padrões de qualidade para implantar políticas públicas 

para a inclusão social; 

 Organizar cursos técnicos de formação profissional específicos, levando em 

consideração o projeto ou ação a ser realizada, observando sem perder de vista, 

a vocação cultural da comunidade. 

 Adotar um processo de avaliação de aproveitamento dos cursos, inclusive com a 

participação da comunidade; 

 Formular e implementar, com a participação da sociedade civil, o Plano para 

desenvolver a cultura na comunidade, executando as políticas públicas e as 

ações culturais definidas pela Instituição; 

 Implementar o plano cultural na comunidade, utilizando os equipamentos públicos 

culturais existentes, democratizando a estrutura; 

 Promover o planejamento e fomento das atividades culturais com uma visão 

ampla e integrada com a comunidade, considerando a cultura como uma área 

estratégica para o desenvolvimento local;  

 Valorizar todas as manifestações artísticas e culturais que expressam a 

diversidade étnica e social da comunidade; 
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 Preservar e valorizar o patrimônio cultural da comunidade;  

 Pesquisar, registrar, classificar, organizar e expor ao público-alvo, a 

documentação e os acervos artísticos, culturais e históricos de interesse da 

comunidade; 

 Manter articulação com entes públicos e/ou privados, visando à cooperação em 

ações na área da cultura. 

77.22. Diretora de Design e Website 

 Compete a Diretora de Design e Website, efetuar atividades relacionadas 

ao design gráfico. Estruturar e formar a informação visual impressa ou virtual da 

Instituição. Diagramar páginas de um livro, jornal ou de uma revista, fazer a 

configuração visual de uma embalagem, logotipos da Instituição, ou de empresas 

parceiras da instituição, fontes tipográficas entre outros.  

 A atividade pode ser entendida como uma reflexão das possibilidades de 

estruturação visual. O designer gráfico exerce a atividade com domínio da 

tecnologia, utilizando ferramentas construídas a partir de um repertório visual. 

 A Diretora de Design e Website se baseia nas necessidades da Instituição com 

foco no processo de comunicação visual. A comunicação da Instituição pode ser 

através de imagens, textos e desenhos, onde são utilizadas habilidades de 

desenho, estética, artes visuais, diagramação e, principalmente, criatividade.  

 O trabalho está inserido no cotidiano da Instituição, através de marcas, símbolos, 

logotipos, embalagens, livros, jornais, placas, anúncios, camisetas, softwares, 

sites, jogos entre outros. Ou seja, grande parte do que se vê, escuta ou toca. 

 A criação de website é a função da Web designer, fazendo o desenho das 

interfaces que atraiam o usuário e que, além disso, seja de uso fácil.  

 Envolve a criação de websites, a elaboração de projetos e desenvolvimento de 

interfaces que correspondam as necessidades do usuário sobre os objetivos do 

site, e o que o usuário deseja receber, a fim de transformar a comunicação. 

 A Diretora de Website tem que ter criatividade e oferecer um site bonito, em que 

se navega facilmente por ele. Além disso, o Web designer deve ter um desenho 

propicio, a fim de gerar uma experiência agradável ao usuário, proporcionando 

confiabilidade e motivação oferecendo o que ele procura. 

77.23. Diretora de Educação 

 Compete a Diretora de Educação, assegurar a organização, uma eficaz estratégia 

de ensino profissional, a fim de oferecer qualificação profissional e social ao 

público-alvo da Instituição; 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Design_gr%C3%A1fico
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADdia_impressa
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 Desenvolver políticas pedagógicas para promover a integração da comunidade; 

 Promover o bem-estar dos participantes através de atividades fora da sala de 

aula, com programações culturais e esportivas, assegurando padrões de 

qualidade de ensino e implantar políticas públicas para a inclusão social; 

 Organizar cursos técnicos de formação profissional específicos levando em 

consideração o projeto ou ação a ser realizada, observando sem perder de vista, 

a vocação da comunidade empresária local; 

 Adotar um processo de avaliação de aproveitamento dos cursos, inclusive com a 

participação da comunidade; 

 Formular e implementar, com a participação da sociedade civil, um Plano para 

desenvolver a educação na comunidade, executando as políticas públicas, ações, 

projetos e programas sociais definidas pela Instituição; 

 Implementar o plano de qualificação profissional e empreendedorismo na 

comunidade, utilizando os equipamentos públicos existentes, democratizando a 

estrutura; 

 Promover o planejamento e fomento das atividades profissionais com uma visão 

ampla e integrada da comunidade, considerando a educação como uma área 

estratégica para o desenvolvimento local;  

 Valorizar todas as manifestações de educação que expressam a diversidade 

étnica e social da comunidade; 

 Preservar e valorizar o patrimônio educacional da comunidade;  

 Pesquisar, registrar, classificar, organizar e expor ao público-alvo a 

documentação e os acervos educacionais e históricos de interesse da 

comunidade; 

 Manter a articulação com entes públicos e/ou privados, visando à cooperação em 

ações na área da educação profissional. 

77.24. Diretora de Esportes 

 Compete a Diretora de Esportes, planejar, organizar, coordenar, orientar, 

executar, controlar e fiscalizar as atividades relativas ao desporto e ao lazer; 

 Pesquisar, orientar, apoiar e desenvolver a educação física, o desporto, a 

recreação e o lazer, estimulando essas práticas com vistas a sua expansão nas 

comunidades-alvo; 
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 Organizar campeonatos, torneios, competições e encontros regionais esportivos 

de interesse público e/ou privado junto as comunidades-alvo em situação de risco 

e exclusão social; 

 Propor e gerir convênios com entidades públicas e/ou privadas, em atividades 

relativas ao desporto e ao lazer; preparar calendários, projetos, programas e 

guias esportivos e de lazer; 

 Promover o convívio, a integração e o bom entendimento entre os moradores das 

comunidades-alvo, estimular as atividades de caráter esportivo, lazer e recreação; 

 Cumprir as normas regulamentadoras das atividades esportivas, zelando pela 

ética, moral e disciplina; 

 Desenvolver projetos esportivos, a fim de melhorar a saúde humana, educacional 

e social; 

 Orientar e planejar a prática de diferentes modalidades esportivas, elaborando o 

calendário de atividades eventos e competições esportivas promovidas pela 

Instituição. 

77.25. Diretora de Eventos 

 Compete a Diretora de Eventos ocupar-se do desenvolvimento das atividades de 

planejamento, captação, promoção, realização, administração dos recursos e 

prestação de serviços especializados da Instituição; 

 Panejar e realizar os eventos da Instituição como: Cerimônia de Posse, Ações 

Sociais, Seminários, Workshops, Cursos, Palestras, Jantares, Almoços, Chás, 

Cafés, Almoços, Coquetel entre outros eventos;  

 Planejar metas e objetivos, analisando os resultados de eventos ou edições 

anteriores, mantendo os acertos e evitando erros futuros.  

 Manter canal de comunicação e atualização através de reuniões periódicas com a 

Diretoria; 

 Nomear administrador com a incumbência de coordenar todos os processos, 

acompanhando o desenvolvimento de cada etapa;  

 Promover e executar, etapas relacionadas ao processo administrativo, marketing, 

comunicação social e contabilidade; 

 Criar planos e documentação necessários a execução do evento; 

 Criar orçamentos para a realização do evento; 

 Organizar o rol de fornecedores, funcionários e voluntários; 

http://www.eventbrite.com.br/blog/pre-evento/definindo-objetivos-de-um-evento-o-que-quando-aonde-para-que-e-como/
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 Reservar os locais e equipamentos para a realização do evento; 

 Promover e fazer o marketing do evento nas mídias e grupos sociais; 

 Acompanhar o desenvolvimento do evento; 

 Organizar o processo de arrecadação de fundos, patrocínios e venda/distribuição 

de convites/ingressos; 

 Controlar a pontualidade, eficiência e eficácia durante o processo, a fim de obter 

os resultados esperados. 

77.26. Diretora de Empreendedorismo, Gestão e Negócios 

 Compete a Diretora de Empreendedorismo, Gestão e Negócios ser persuasiva e 

ter a capacidade de convencer outras mulheres a mudar à sua maneira de 

pensar, crer que é possível montar o seu próprio negócio; 

 Fomentar a realização de atividades voltadas para o Empreendedorismo e 

Negócios com foco no desenvolvimento econômico feminino: 

 Promover a realização de eventos em diversas áreas de Negócios; 

 Promover a realização de Chás, Cafés, Almoços e Jantares com a finalidade de 

ministrar palestras com temas sobre o empreendedorismo e negócios, 

aproveitando a oportunidade para fazer à adesão de novas associadas que 

desejam ter o seu próprio negócio; 

 Buscar soluções de financiamento público e/ou privado para que a mulher 

empreendedora possa viabilizar o seu sonho e montar o seu próprio negócio; 

 Promover o intercâmbio com outras Instituições que prestam consultoria na área 

de empreendedorismo e negócios; 

 Promover o intercâmbio com empresas públicas e/ou privadas para geração de 

negócios em parceria com a Instituição;  

 Promover a confecção de planos de negócios que viabilizem a atividade 

empreendedora feminina; 

 Ter liderança com visão de futuro, avaliar os riscos, propor negócio a futura 

empreendedora, focando em soluções inteligentes que possam gerar desafios e 

melhorar a sua qualidade de vida; 

 Instruir a nova empreendedora sobre ter responsabilidade e demonstrar iniciativa, 

autoconfiança, resiliência e assumir riscos calculados, encarar obstáculos como 

parte do processo de empreender; 
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 Auxiliar na definição de metas, objetivos e etapas com concentração de esforços, 

a fim de alcançar resultados pré-definidos, buscando alternativas para novos 

negócios para o universo feminino; 

 Instruir a nova empreendedora a estimular habilidade interpessoal que é a cola 

que junta todas as outras habilidades, isto inclui uma comunicação eficiente e 

melhora o rapport com outras pessoas, o propósito é atingir os resultados 

esperados com à abertura de novos negócios. 

77.27. Diretora Financeira 

 Compete a Diretora Financeira ter sob a sua guarda os livros contábeis e valores 

do CMCBr, responsabilizar-se pela contabilidade da Instituição; 

 Emitir relatórios financeiros com posição diária, com o propósito de auxiliar a 

Diretoria Nacional e/ou a Executiva Nacional tomar decisões; 

 Recolher contribuições, mensalidades das conselheiras e taxas de inscrição para 

eventos; 

 Aplicar o dinheiro da Instituição em fundos de investimentos, quando o caso 

exigir; 

 Receber valores doados como patrocínio, contribuição ou legado; 

 Adotar meios e providências necessárias para impedir a corrosão e a deterioração 

financeira da arrecadação, numerários e contribuições de qualquer natureza, 

inclusive as doações e legados;  

 Realizar os pagamentos autorizados de acordo com as orientações da Instituição; 

 Apresentar ao Conselho Fiscal, os Balancetes e o Balanço Anual; 

 Recolher o dinheiro do CMCBr em Bancos Nacionais; 

 Assinar os cheques junto ou em separado com o Tesoureiro ou com a Presidente. 

77.28. Diretora da Infância e Juventude 

 Compete a Diretora da Infância e Juventude elaborar e executar ações sociais, 

projetos e programas de amparo à criança e ao adolescente, junto as 

comunidades-alvo atendidas pela Instituição; 

 Elaborar e executar ações sociais, projetos e programas de atendimento e apoio à 

juventude; 

 Assessorar a Diretoria Nacional e Executiva Nacional, em ações sociais, projetos 

e programas de inclusão social da criança e do adolescente; 
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 Coordenar a atuação das demais Diretorias, articulando parcerias com entidades 

públicas e/ou privadas para o financiamento continuado ao público-alvo junto as 

comunidades em situação de risco e exclusão social; 

 Articular com o apoio da sociedade civil organizada, a execução de ações sociais, 

projetos, programas, em defesa da infância e juventude;  

 Acompanhar e articular à atuação dos Centros da Juventude;  

 Acompanhar as ações relativas ao Orçamento da Criança e Adolescente; 

 Promover a autonomia e emancipação dos jovens, que refere-se à trajetória de 

inclusão, liberdade e participação do jovem na vida em sociedade, e não ao 

instituto da emancipação de idade;  

 Valorizar e promover a participação social e política do jovem, como forma direta 

e por meio de suas representações no interiror da Instituição; 

 Promover a criatividade e a participação do jovem no desenvolvimento do País; 

 Reconhecer o jovem como sujeito de direitos universais, geracionais e singulares; 

 Promover o bem-estar, da experimentação e do desenvolvimento integral do 

jovem; 

 Respeitar à identidade e à diversidade individual e coletiva da juventude; 

 Promover a vida segura, da cultura da paz, da solidariedade e da não 

discriminação; 

 Valorizar o diálogo e convívio do jovem com as demais gerações. 

77.29. Diretora Jurídica 

 Compete a Diretora Jurídica executar, supervisionar e acompanhar as ações de 

natureza jurídica, fiscal e extrafiscal, defender os interesses coletivos ou 

individuais que caibam a Instituição; 

 Promover a defesa e acompanhar os processos judiciais em que façam parte 

conselheiras da Instituição, mulheres da base da pirâmide social, que não tem 

condições de contratar um advogado; 

 Assistir e atender o público-alvo nas comunidades carentes em situação de risco 

e exclusão social, nas ações e programas sociais da Instituição;  

 Empreender iniciativas de informação e conscientização dos quadros da 

Instituição, que tenham como objetivo o conhecimento dos direitos e garantias 

fundamentais e a elevação do grau de exercício de cidadania e direitos 

constitucionais;    
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 Confeccionar minutas de contratos, convênios, termo de parceria, protocolo de 

intenção, entre outros instrumentos jurídicos em atenção aos objetivos 

estatutários da Instituição; 

 Prestar assessoria e consultoria jurídica a Diretoria Nacional e a Executiva 

Nacional na condução das áreas: política, financeira, administrativa, operacional e 

social;   

 Acompanhar a elaboração de leis e formação da jurisprudência nos Tribunais 

Superiores sobre matérias de interesse do CMCBr; 

 Coordenar e acompanhar as necessidades individuais e coletivas do público-alvo 

do CMCBr; 

 Receber por Termo de Adesão profissionais para atuar como voluntários, sem 

remuneração alguma nas ações judiciais e/ou extrajudiciais em defesa do público-

alvo do CMCBr; 

 Colaborar com harmonia com as Presidentes Estaduais, Distrital, Municipais e 

Coordenações Regionais do DF e demais conselheiras da Diretoria Nacional e 

Executiva Nacional, em consonância com as orientações da Presidente Nacional; 

 Cumprir e fazer cumprir o estatuto Social.  

77.30. Diretora de Logística Operacional  

 Compete a Diretora de Logística, buscar soluções inovadoras com técnicas de 

gerenciamento que assegurem e maximizem os resultados hoje e no futuro. 

Praticar metodologia de análise que permitem soluções dedicadas e especificas a 

cada projeto; 

 A logística é ponto chave para o sucesso da Instituição e para os bons resultados 

das operações é, necessário uma gestão eficiente, cuidar do armazenamento das 

doações e distribuí-las com quem precisa; 

 A primeira regra para um planejamento de logística eficiente é organizar a casa 

para que todas as informações estejam interligadas. Na hora de escolher a 

plataforma que será utilizada, dê preferência por um sistema que seja via web, 

assim, os dados da Instituição poderão ter o acesso e serem atualizados de onde 

o usuário estiver. 

 A gestão inteligente do estoque passa pela definição de onde estocar, o que 

estocar e quanto estocar. É esta decisão que inicia o ciclo da cadeia logística.  

 Os principais objetivos a serem atingidos é o fornecimento de materiais, o 

recebimento de produtos de melhor qualidade, a redução dos estoques, a 

http://contaazul.com/blog/controle-de-estoque-dicas-mercadorias-paradas/
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possibilidade de ter produtos à mão sempre que necessário, além de saber a 

previsão de demanda.  

 Quando você administra o estoque de forma inteligente, consegue fazer o 

planejamento das provisões necessárias (tanto de materiais quanto de recursos), 

além de desenvolver novas fontes de fornecimento, compras e doações com seus 

respectivos controles. 

 Uma logística eficiente passa por uma atenção especial ao armazenamento e as 

embalagens em que os produtos vão acondicionados. É importante ter cuidado 

com este ponto porque ninguém gosta de receber produtos em embalagem 

rasgada, aberta ou que não é adequada para acondicionar o produto. Para uma 

logística perfeita é importante testar as embalagens usadas em condições 

extremas para evitar perdas, avarias e devoluções. 

 Um planejamento de logística adequado, preza pelo cumprimento dos prazos. 

Prevendo eventuais problemas que possam surgir independentemente de 

ocorrências circunstanciais. O controle da quantidade de produtos estocados é 

primordial, pois no momento da doação, não podem estar faltando no estoque. 

77.31. Diretora da Mulher em Situação de Violência 

 Compete a Diretora da Mulher em Situação de Violência, quando prestar 

atendimento à vítima, observar o que aconteceu e fazer algumas perguntas do 

tipo:  

 Você já foi agredida em casa por alguém da família?  

 Já sentiu ou sente medo de alguém?  

 Isso mostra que a escolha das palavras é um fator importante para 

reconhecer o problema da violência e falar dela abertamente. Mesmo que 

num primeiro momento, a mulher negue ao profissional voluntário que irá 

atendê-la, diante das evidências deve agir de maneira cuidadosa, tentando 

estabelecer um diálogo e possibilitando assim um canal de ajuda.  

 A visita domiciliar permite a observação mais adequada para identificar, com mais 

segurança, a situação de violência.  

 A equipe deve estar preparada para a identificação de qualquer tipo de lesão em 

cabeça ou pescoço, considerando que a violência praticada contra a mulher 

possa estar restrita muitas vezes à face ou à boca. As manifestações clínicas da 

violência podem ser agudas ou crônicas, físicas, mentais ou sociais.  

 Observar na vítima se ocorreu: 
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 Lesões físicas agudas - inflamações, queimaduras, contusões, hematomas e 

fraturas, incluindo face, boca e dentes, qualquer tipo de lesão em cabeça ou 

pescoço provocadas por uso de armas, socos, pontapés, tentativas de 

estrangulamento e sacudidas.  

 Agressões sexuais - lesões das mucosas oral, anal e vaginal, manifestando-

se com inflamação, irritação, arranhões, edema, perfuração ou ruptura. 

Doenças sexualmente transmissíveis (DST/AIDS), infecções urinárias e/ou 

vaginais e gravidez.  

 Manifestações tardias - dor no baixo ventre ou infecções, transtornos 

digestivos, como falta de apetite, náuseas, vômitos, cólicas e dores de 

estômago, perda de peso, dores de cabeça e dores musculares 

generalizadas, lesões ou manifestações por DST. 

 Observar os Sinais Psicossomáticos: 

 Stress pós-traumático - insônia, pesadelos, falta de concentração e 

irritabilidade. 

 Alterações psicológicas - choque, crise de pânico, ansiedade, medo, 

confusão, fobias, autoreprovação, sentimento de inferioridade, de fracasso e 

insegurança, sentimento de culpa, baixa autoestima, comportamento 

autodestrutivo, uso de álcool e drogas, depressão, desordens 

alimentares/obesidade, tentativas de suicídio e disfunções sexuais 

(vaginismo).  

 Observar os Sinais de Isolamento Social  

 Isolamento, mudanças frequentes de emprego ou moradia. 

 Observar os Aspectos Éticos de Atendimento  

 A equipe de atendimento deve pautar-se pela ética, preservando o sigilo e 

garantindo a segurança das informações. O profissional voluntário deve 

desenvolver uma atitude compreensiva, evitando o julgamento e a crítica. 

Deve também respeitar o tempo e a decisão da mulher.  

 O serviço de acolhimento deve se estruturar buscando evitar interrupção 

durante o atendimento. Cada profissional voluntário da equipe, cumpre um 

papel específico no atendimento, no entanto, toda a equipe deve estar 

sensibilizada para as questões da violência, e estar capacitada para acolher 

e dar suporte às suas demandas, utilizando-se deste Protocolo.  

  Como Deve Ser o Acolhimento Solidário 
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 Dentro dos princípios do Acolhimento Solidário, a equipe de atendimento 

voluntário deve viabilizar uma atenção oportuna, eficaz, segura e ética.   

 Desenvolver uma atitude positiva que possibilite à mulher sentir-se acolhida 

e apoiada, procurando estabelecer um vínculo de confiança individual e 

institucional;  

 Avaliar a história da violência, a possibilidade de risco de vida, o nível de 

motivação para lidar com a situação, as limitações e possibilidades pessoais. 

Avaliar os recursos sociais e familiares; • encaminhar para atendimento de 

casal ou família, no caso de continuidade da relação conjugal;  

 Encaminhar para serviços jurídicos - Defensoria Pública, caso a mulher 

tenha motivação para dar entrada no processo de separação;  

 Encaminhar para atendimento psicológico individual e/ou familiar, quando 

necessário. 

77.32. Diretora da Melhor Idade 

 Compete a Diretora da Melhor Idade desenvolver atividades que visem promover 

o idoso, melhorando a sua qualidade de vida; 

 Proteger os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, assegurar 

oportunidades e facilidades, preservar a saúde física e mental, intelectual, 

espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade; 

 Defender a obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder 

Público, proteger o Idoso; 

 Assegurar ao idoso com absoluta prioridade, a efetivação do seu direito à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à 

cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e 

comunitária; 

 Criar projetos, programas e ações para que os participantes da Melhor Idade, 

possam ser acolhidos com carinho e atenção; 

 Alegrar o seu dia-a-dia e, com isto, resgatar a sua autoestima, com muita alegria 

e amor, em ambiente de fraternidade e de companheirismo, como um grande 

grupo, uma grande família; 

 Promover momentos de alegria e convívio nas Tardes de Convivência, como: idas 

a teatros, passeios, excursões, jantares dançantes, almoços de confraternização, 

jogos de salão e recreação, ginástica; 

 Promover e realizar, oficinas de memória, artesanatos, atividades socioculturais e 

recreativas, em um ambiente onde todos são acolhidos com carinho e atenção; 
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 Promover a preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas 

específicas; 

 Promover a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas 

com a proteção ao idoso; 

 Visualizar formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso com 

as demais gerações; 

 Priorizar o atendimento do idoso por sua própria família, em detrimento do 

atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de 

manutenção da própria sobrevivência; 

 Capacitar a reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e 

gerontologia e na prestação de serviços aos idosos; 

 Estabelecer mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter 

educativo sobre os aspectos biopsicossociais de envelhecimento; 

 Garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais. 

77.33. Diretora de Mobilização Social 

 Compete a Diretora de Mobilização Social, motivar as famílias pertencentes as 

comunidades-alvo das ações, projetos e programas sociais, a fim de melhorar a 

qualidade de vida deste público-alvo, acolhendo a mulher em situação de 

violência e vulnerabilidade social. 

 Mobilizar as mulheres da comunidade; 

 Coordenar as ações sociais e as atividades dos Conselhos e Coordenações 

Regionais afiliadas; 

 Divulgar as ações, projetos e programas sociais, as iniciativas e eventos dos 

Conselhos e Coordenações Regionais afiliadas, nos meios de comunicação e na 

comunidade; 

 Realizar reuniões de mobilização e divulgação com o auxílio de voluntários da 

comunidade; 

 Realizar reunião de articulação política com Instituições públicas e/ou privadas na 

região alvo de atendimento; 

 Fazer relatórios mensais sobre as atividades de sua Diretoria e encaminhá-los a 

Presidente; 

 Dar assistências aos Conselhos e Coordenações Regionais afiliadas;  
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 Realizar projetos de natureza protetiva e de empoderamento, a fim de beneficiar a 

Mulher em situação de risco e exclusão social; 

 Prestar contas de eventos e reuniões já realizadas; 

 Organizar em parceria com a Primeira Secretária, a filiação de profissionais 

voluntárias; 

 Buscar convênios e parcerias com Instituições públicas e/ou privados, com o 

objetivo de beneficiar o nosso público-alvo; 

 Organizar em parceria com a Diretoria de Eventos, Captação de Recursos e 

Capacitação Profissional, seminários, treinamentos, cursos, palestras, simpósios 

e congressos, com o propósito de capacitar e orientar conselheiras e/ou 

voluntárias dos Conselhos e Coordenações Regionais afiliadas; 

 Reunir-se e articular-se com as Diretoras de Mobilização Social de outros 

Conselhos e Coordenações Regionais afiliadas para planejar novas estratégias 

de mobilização; 

 Representar os Conselhos e Coordenações Regionais nos setores de recursos 

humanos, com o objetivo de cadastrar profissionais voluntários, com a finalidade 

de prestar serviços voluntários; 

77.34. Diretora de Pessoas com Deficiência 

 Compete a Diretora de Pessoas com Deficiência promover o acolhimento de 

pessoa com deficiência, que possuem algum impedimento de longo prazo, de 

natureza física, mental, intelectual ou sensorial, impedindo sua participação plena 

e efetiva na sociedade em igualdade de condições com outras pessoas; 

 Promover e captar através de parceria com Instituições públicas e/ou privadas 

recursos financeiros para aplicar na acessibilidade, possibilidade e condição de 

alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, 

equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, 

inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações 

abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona 

urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida; 

 Captar em parceria com a Diretora de Captação de Recursos, Patrocínio para o 

desenho universal, com a concepção de produtos, ambientes, programas e 

serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação 

ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva; 

 Captar recursos para promover a criação de tecnologia assistiva ou ajuda técnica 

como a criação de produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, 

estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade, 
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relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com 

mobilidade reduzida, visando à sua autonomia, independência, qualidade de vida 

e inclusão social; 

 Combater qualquer tipo de barreiras, entraves, obstáculos, atitudes ou 

comportamentos que limite ou impeça a participação social da pessoa com 

deficiência, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à 

acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao 

acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros; 

 Promover à igualdade de oportunidades com as demais pessoas, garantindo 

nenhuma espécie de discriminação; 

 Combater toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, 

com o propósito de prejudicar, o reconhecimento do exercício dos direitos e das 

liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de 

adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. 

77.35. Diretora de Projetos Sociais 

 Compete a Diretora de Projetos Sociais, a responsabilidade pela criação de 

projetos, partindo da premissa de democratizar o acesso da mulher aos bens 

sociais presentes em nossa missão institucional. O objetivo da Diretoria é 

contribuir desenvolvendo projetos inovadores, com o propósito de atender as 

reivindicações constitucionais da mulher, com o objetivo de gerar renda, 

promovendo a inclusão social feminina.  

 Para desenvolver um projeto é necessário refletir sobre os passos que devem ser 

seguidos, entender a realidade e suas relações, para que as ações tenham bons 

resultados; 

 Identificar os resultados das ações e como estas vão influenciar o futuro. Assim, 

aumentar as chances de que as ações, projetos e programas de hoje afetem de 

maneira positiva o desempenho de amanhã.  

 Projeto social é a junção bem articulada de ideias e propostas para melhorar uma 

realidade ou amenizar um problema. A princípio isso não deveria ser uma 

dificuldade, mas a maioria das pessoas possui uma certa resistência em colocar 

no papel a sua proposta de trabalho. 

 As respostas podem ser as mais variadas possíveis, mas o centro da questão 

está justamente em não entendermos o sentido dessa atividade. Isso é natural, 

pois muitas pessoas que trabalham com o social precisam entender o sentido da 

sua ação para realizá-la com eficiência e eficácia. 
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 Ao escrever um projeto social bem estruturado exercita-se a capacidade em 

comunicar-se com os desejos e anseios. Esse trabalho, que não é nada fácil, mas 

deixa muito mais seguro como ir e como chegar; 

 Saber se expressar corretamente em um projeto nada mais é do que o resultado 

da clareza sobre o trabalho realizado, o contexto em que a situação atual e futura 

da entidade e principalmente dia de amanhã seja melhor e mais produtivo. 

 A partir do momento que entendemos que o principal beneficiário ao escrever um 

projeto somos nós mesmos, invertemos a nossa compreensão de que o projeto 

social é somente para quem possa nos financiar. 

 Um projeto escrito como uma mera obrigação burocrática, denuncia-se por si só. 

Portanto, a nossa postura diante desse "problema" que é escrever um projeto 

social deve ser de aprendizado e crescimento contínuo. 

 Nos últimos anos, a área social da Instituição, tem apostado em processos 

formativos em diversas ações de promoção do acesso das mulheres as políticas 

públicas, com a finalidade de inseri-las no mercado de trabalho. 

77.36. Diretora de Relações Institucionais 

 Compete a Diretora de relações Institucionais, representar o CMCBr junto a 

Instituições governamentais, associações setoriais e meios de Comunicação 

Social;  

 Trabalhar em conjunto com a Diretoria Nacional e Executiva Nacional, com vistas 

ao fortalecimento de parcerias sociais e institucionais em clima de cooperação 

mútua; 

 Desenvolver ações articuladas com as demais diretorias do CMCBr; 

 Coordenar ações de representação e de defesa dos interesses da Instituição; 

 Manter diálogo ativo e transparente com a sociedade civil organizada, e ainda, 

com as comunidades-alvo, com Instituições públicas e/ou privadas, inclusive com 

os Poderes Executivo e Legislativo; 

 Ampliar as ações de influência sobre as políticas públicas de interesse do CMCBr; 

 Coordenar as atividades de apoio aos Conselhos e Coordenações Regionais 

afiliados, com o objetivo de garantir a construção de uma agenda participativa 

alinhada com a estratégia de fornecer insumos para o processo decisório do 

CMCBr. 
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77.37. Diretora de Relações Internacionais 

   A Diretora de Relações Internacionais, preferencialmente deve falar o idioma 

inglês, que é uma das línguas oficiais da ONU (Organização das Nações Unidas). 

Quanto mais idiomas souber, maior é a quantidade de países que poderá se 

relacionar. Logo, maiores serão as oportunidades de fazer parcerias. Desta forma, 

ficará mais fácil a compreensão e o relacionamento com embaixadas e com 

organismos internacionais instalados no Brasil.  

 A Diretora de Relações Internacionais é responsável pela análise e compreensão 

da relação entre pessoas, empresas, instituições do terceiro setor e governos de 

diversos países. 

 Conhecer sobre os chamados temas globais, como meio ambiente e direitos 

humanos. Atuar também, no campo do desenvolvimento social, atraindo recursos 

e acumulando conhecimentos e experiências, tornando-se interlocutora e parceira 

do Estado.  

 A Diretora de Relações Internacionais deve conhecer sobre assuntos referentes a 

estas categorias: 

 Comércio / Negócios Internacionais; 

 Cultura; 

 Direito Internacional; 

 Direitos Humanos; 

 Economia; 

 Social. 

 Estar preparada para defender os interesses da instituição e/ou segmentos da 

sociedade que representa em âmbito nacional e internacional. 

 Ajudar a Instituição a expandir seus interesses e futuros negócios para outros 

países, assim como trabalhar em programas de intercâmbio para mulheres. 

 Além de estar conectada e muito informada, precisa também, ter habilidade de 

negociação e desenvoltura no falar e argumentar, habilidades pessoais que 

deverão ser colocadas em prática.  

77.38. Diretora de Saúde da Mulher 

 Compete a Diretora de Saúde da Mulher, apoiar e contribuir, respeitando os 

direitos constitucionais da mulher em situação de risco e exclusão social; 

 Mobilizar a adesão de profissionais voluntários da área de saúde, para atuar na 

saúde integral da mulher; 
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 Buscar parceria com Instituições públicas e/ou privadas para que a mulher possa 

ter um atendimento mais justo, humano, eficiente e eficaz. Auxiliando na 

elaboração de métodos anticoncepcionais e nos exames citopatológicos para 

prevenção do câncer de colo de útero; 

 Estimular a humanização do atendimento da mulher em situação de violência, 

desenvolvendo ações destinadas a melhores estratégias de acolhimento, e 

proteção com a responsabilização de seus agressores; 

 Elaborar ações, projetos e programas sociais, que envolvam a saúde da mulher, 

abrangendo diversos aspectos da vida, como a relação com o meio ambiente, o 

lazer, a alimentação e as condições de trabalho, moradia e renda; 

 Propor diretrizes para a humanização e a qualidade do atendimento, questões 

ainda pendentes na atenção à saúde da mulher; 

 Contribuir propositivamente, para aumentar o acesso da mulher aos bens sociais, 

inclusive aos serviços de saúde; 

 Trabalhar conjuntamente com Instituições públicas e/ou privadas, para diminuir as 

desigualdades, que implicam num forte impacto nas condições de saúde da 

mulher; 

 Instruir a mulher sobre os seus direitos constitucionais, e nas questões de gênero, 

que ainda, são consideradas como um dos fatores determinantes da saúde na 

formulação das políticas públicas para a mulher. 

77.39. Diretora de Sustentabilidade 

 Compete a Diretora de Sustentabilidade elaborar um conjunto de ações 

detalhadas de princípios e diretrizes, que visem implantar ou adaptar ações 

institucionais que possibilitem promover o desenvolvimento sustentável da 

Instituição;  

 Elaborar texto que levem em consideração artigos, leis e resoluções da 

Constituição Federal, da Política Nacional do Meio Ambiente, da Política Nacional 

de Educação Ambiental, do Estatuto do CMCBr e as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Ambiental do Conselho Nacional de Educação, em 

prol da orientação sobre a realização de cursos e palestras sobre sustentabilidade 

promovidas pela Instituição. 

 Entre os objetivos estabelecidos pela Política Ambiental do CMCBr 

destacam-se: 

 Implementar e desenvolver a gestão ambiental, incorporando-a no 

comportamento Institucional; 
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 Prevenir danos ambientais no desenvolvimento das atividades da Instituição; 

 Promover a educação ambiental, desenvolvendo uma compreensão integrada do 

meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações, incorporando a ética 

ambiental em todas as suas atividades; 

 Difundir tecnologias de manejo do meio ambiente, divulgar dados e informações 

ambientais e formar uma consciência pública ambiental; 

 Estabelecer comunicação e interação permanentes com os colaboradores e as 

comunidades-alvo, promovendo suas participações ativas na gestão ambiental, 

em um processo participativo, contínuo e permanente; 

 Promover a integração, intercâmbio e cooperação permanentes em assuntos e 

atividades relacionados ao meio ambiente, com outras instituições púbicas e/ou 

privadas e com a sociedade em geral; 

 Usar e ocupar de forma ambientalmente adequada os espaços físicos, com a 

consideração de variáveis ambientais nas ações, projetos e programas de 

expansão do CMCBr; 

 Internalizar as questões ambientais em todas as atividades administrativas do 

CMCBr. 

77.40. Assessor Especial da Presidente Nacional 

 Compete ao Assessor Especial da Presidente Nacional, representá-la junto a 

Instituições públicas e/o privadas, e ainda, na interlocução com autoridades civis, 

militares, eclesiásticas e políticas. 

 Desenvolver processos de comunicação entre pessoas físicas, jurídicas, 

organizações públicas e/ou privadas; 

 Auxiliar a Presidente Nacional e promover planejamento estratégico, a fim de 

realizar ações sociais, executar projetos e programas do CMCBr em todo o 

território Nacional; 

 Auxiliar a Presidente Nacional e seguir as suas diretrizes para à abertura e 

formação de novos Conselhos e/ou Coordenações Regionais afiliadas; 

 Assessorar a Presidente Nacional quando o caso exigir, representando-a em suas 

atividades sociais e políticas; 

 Desempenhar atividades atribuídas ao cargo no âmbito da área de atuação, 

prestar assistência, assessoramento técnico direto e imediato, bem como 

desempenhar missão específica; 
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 Estimular a relação Institucional do CMCBr com outras organizações, públicas 

e/ou privadas, com o propósito de consolidar o seu crescimento; 

 Avaliar com a autorização e orientação da Presidente Nacional propostas de 

abertura e formação de novos Conselhos e Coordenações Regionais afiliadas de 

interesse do CMCBr NACIONAL; 

 Auxiliar a Implementação de novas diretrizes e políticas públicas prioritárias, 

definidas pela Diretoria Nacional do CMCBr que garantam o apoio necessário 

para a Presidente Nacional desempenhar as suas funções à frente da Instituição;  

 Planejar, coordenar, acompanhar e executar ações de intercâmbio de 

informações, relativas à assuntos legislativos. Acompanhar a tramitação dos 

processos de interesse do CMCBr e prestar apoio no relacionamento com o 

Legislativo Estadual, Distrital e Municipal; 

 Assessorar e avaliar políticas públicas impostas pela sociedade em geral que 

envolvam a realidade da mulher, discutir se essas políticas, permitem e garantam 

a interação e participação feminina nas decisões relacionadas a políticas públicas 

para as mulheres; 

 Assessorar a Presidente Nacional, na realização do trabalho voluntário, 

objetivando criar metas a serem alcançadas, e que colaborem com a 

administração e implementação de políticas públicas voltadas ao atendimento da 

mulher em situação de violência e exclusão social; 

 Assessorar a Presidente Nacional apresentando propostas estratégicas de 

acompanhamento e avaliação das políticas públicas voltadas para o universo 

feminino, além de propor a realização de fomento e intercâmbio entre os 

Conselhos e Coordenações Regionais afiliadas, com o propósito de facilitar a 

relação institucional de nossos afiliados com outras instituições públicas e/ou 

privadas sediadas nos Estados, no Distrito Federal e nos Munícipios; 

 Auxiliar no acompanhamento de políticas públicas voltadas para o bem-estar da 

mulher, de forma que ela possa atuar ativamente na sua comunidade, 

conhecendo os seus direitos e obrigações, a fim de absorver o espírito voluntário 

do bom cidadão, contribuindo com seus dons e talentos em favor da sua 

comunidade; 

 Auxiliar a participação da Presidente Nacional em eventos públicos e/ou privados, 

relacionados a formalidade e protocolo; 

 Auxiliar a execução dos eventos que o CMCBr NACIONAL realiza em todo o 

território Nacional. 
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77.50. Relatora 

 Compete a Relatora investigar qualquer ato de indisciplina, falta de ética e quebra 

de decoro de uma conselheira, preservando a imagem da Instituição e a honra da 

conselheira associada, agir de forma cautelosa e discreta, realizar investigações 

preliminares em busca de outros elementos que corroborem a denúncia ou a 

representação contra a conselheira que, confirmem a autoria e a materialidade 

das infrações as normas estatutárias, para apenas aí, instaurar o processo 

administrativo disciplinar; 

 Promover o procedimento investigativo preliminar, podendo ter a forma de 

sindicância como se deu na espécie;  

 Não se quer com isso, incentivar a prática do denuncismo contra Conselheira e/ou 

Membra, o que é reprovável, mas apenas afirmar que a denúncia formulada por 

pessoa não identificada não pode ser sumariamente descartada sem um juízo 

prévio sobre a plausibilidade das imputações; 

 Investigar condutas ilegais e abusivas praticadas por conselheiras que é um dever 

da Instituição, pois jamais seriam conhecidas e combatidas; 

 Instaurar o processo administrativo disciplinar contra a conselheira, com base 

única e exclusiva nas imputações feitas em denúncias, sendo exigível, no entanto, 

conforme enfatizado, a realização de um procedimento preliminar que apure os 

fatos narrados e a eventual procedência da denúncia; 

 É dever da Comissão de Ética e Disciplina, abrir um procedimento preliminar para 

averiguar a existência dos fatos narrados e a eventual procedência da denúncia, e 

só então, instaurar o processo administrativo disciplinar.  
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