
ESTATUTO 
j DA

UNI® DAS 'ITFEPFS DF FATAL - IMía 

CAPITULO I
DA SOCIEDADE F SFDS FIFS

. 1’ - A "UNI® DAS 'tlLHERES DE FATAL", fundada em ' 
em maio de 1984, na cidade de Natal, estado do 
RFT, ê uma^entidade c iv il, sem fins lucrativos, 
com sede ã rua Coronel Fstevam, 11.34-A, e que
objetiva unificar e#organizar as mulheres nela 
plena igualdade social e tem nor fim:
1.1 - Lutar nela efetiva igualdade da mulVr ,

no âmbito da luta geral da sociodad i, oe 
la justiça e igualdade sociais;

1.2 - Lutar pelo atendimento das reivindicações
sociais da mulher representadas no seu 
direito  ao trabalho; na sua proteção en
quanto mãe; na proteção da infância pelo 
conjunto da sociedade, através do Estado; 

■pelo fim de toda legislação discriminaii 
va da mulher;

1.3 - Trabalhar no sentido de elevar o nível de
consciência e particinação da mulher na 
defesa dos seus d ireitos e na luta con - 
tra  todos os preconceitos que a discrimi 
nan;

1.4 - Trabalhar nela efetiva participação so -
ciai da mulher ao lado dos demais segmen 
tos da sociedade, na concreta construção 
da democracia e da justiça social.



CAPITULO II
DAS FILIADAS SEUS DIPFITOS E DEVERES

Art. 29

Art. 3’

Art. 4 9

Art. 5«

- "A União das Mulheres de Natal", terá ilimitado
o numero de membros sem distinção de nacionaH 
dade, cor, posição social ou crença.

- A filiação a UMNà, serã fe ita  mediante so lic ita  
ção da interessada, através do pedido escrito ^  
com a declaração expressa de aceitação, de seus 
estatutos e de seu programa, e abono de uma so -( 
cia residente em.Natal.

- São d ireitos das filiadas:
4.1 - Solicitar o patrocinio da entidade nara

quaisquer lutas ou reivindicações que se 
enquadrem no artigo l 9, itens 1.1, 1.2 ,
1.3 e 1.4.

4.2 - U tilizar gratuitamente os serviços da As- ,
sessoria Jurídica da ’IJMNa";

4.3 - A ssistir as reuniões ordinárias e extraor »
dinãrias;

4.4 - Frequentar as dependências e atividades da
,!UMNa" (cursos, promoções culturais, so - 
c ia is , esportivas e po líticas);

4.5 - Votar e ser votada nara cargos de Direto
r ia  e Conselho Fiscal.

- São deveres das filiadas:
5.1 - Dedicar todos os esforços na nropapanda ' 

dos princípios e do programa da entidade, 
integrando novas sõcias com o objetivo de 
fortalecer e amnliar a União das Mulheres
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Art.

Art.

Art,

de Natal;
5.2 - Contribuir oon^ualmente com suas mensalidades,

deliberadas em Assembléia Girai, prestando to
do concurso moral e material para que a "IJMNa", 
desempenhe a tarefa a que se propõe.

5.3 - Cumprir as disposições do presente estatuto.

. CAPÍTULO III
DA DIffiTORIA E SUAS ATRIBUIÇÕES

69 " A D iretoria/dad tf^a”, será comoosta dos seguin 
tes membros : Ç ' —
01 (uma) presidente; 01 (uma) vice-presidente;
01 (uma) secretária geral; 01 (uma) la- sá rc í 
ria ;. 01 (uha) tesoureira geral; 01 (ur~; 1 
soureira e 01 (uma) secretária de imrensa.

7? ■-;A IJiretpria da. "UMNa", será e lé ita  pela Assem - 
tlé ia , Geral das mulheres associadas ã entidade 
e convocadas especialmente para esse fim.

89 -r São atribuições da Diretoria:
8.1' - D iripir a entidade durante a sua ges ão em 

cpnsonância com a carta dè princípios.

í  ‘
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da__ent idade ou as resoluções da assem - 
b lê ia .

Art. 99 - São atribuições da Presidente:
9.1 - Representar publicamente a entidade, po

dendo, em casos de impedimento, indicar 
representante;

9.2 - Organizar, com a secretaria geral, umre
la tõ rio  das ocorrências do ano anterior" 
e apresenta-lo ã Assembléia Geral para a 

; _. v devida, aprovação.
9.3 - Organizar o balanço do exercício finan-

: c e ir j e previsão orçamentaria;
9.4 - Assinar as atas das reuniões de direto

r ia  e assembléias, o orçamento anual e 
todos os papéis que dependam da sua as
sinatura, bem como rubricar os livros 
de secretaria e da tesouraria.

Art. 10? - São atribuições da Vice-Presidente:
10.1 - Substituir a presidente nas suas f a l 

tas e impedimentos;
Art. 119 -  São atribuições da Secretaria Geral:

11.1 - Substituir a Vice-Presidente nos seus
impedimentos;

11.2 - Ter sob sua guarda o arquivo;
11.3 - Preparar a correspondência da entidade.

Artv 129 - São atribuições da l 9 Secretaria:
12.1 - Substituir a Secretária Geral nos seus 

> impedimentos;
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12.2 - Redigir e le r as atas das reuniões de
Diretoria e Assembleias;

12.3 - Auxiliar a Secretaria Geral nos traba
lhos que lhe forem designados.

■ ■' : . . . .  _  _ ■ :: : f : a n o ' . '< ' ' ! • ' ■

Art. 139 ~ São atribuições da Tesoureira Geral:
13.1 - Ter sob sua guarda e responsabilidade

de valores da entidade;
13.2 - Assinar, com a, Presidente os cheques

e efetuar bs nagamentos e recebimentos 
autorizados;

13.3 - Apresentar ao Conselho Fiscal balance
te® mensais e um balancete anual.

PARÁGRAFO (iNIGO: £ vedaco â Tesoureira conservar em seu 
poder toda e qualquer importância per
tencente à Entidade.

Art. 149 - As duas diretoras que se seguirem na ordem de 
menção na chapa e le ita  serão as substituí? 
eventuais das demais titu la res , na forma esta 
belecida pela D iretoria.-. ~

Art. 159 - 0 mandato da Diretoria, e le ita  pela Assembléia 
Gsral, terã a duração de dois anos.

Art. 169 - São condições nara integrar a Diretoria da 
’SUMNa": .. ^
16.1 - Ser sõcia hã se is ’meses;
16.2 - Estar quite com as exigências dos esta

tutos.

CAPÍTULO IV 
DO CONSELHD FISCAL
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Art. j 79

;A rt„139

Art. I99

CAPlTfXO.V 
DAS RFUNIÕFS

Ajrt* 209 - Aa reuniões'ordinárias da Assembleia Geral são 
convocadas semestralmente com prazo antecipado 
de 07 (sete) dias, contados a p a rtir  da convo
cação. V

Axt. ' ' l 9 - O prazo referido no Art. 209, poderã ser ante
cipado a c rité rio  da d iretoria e desde oue cor 
dições objetivas o^exijam, desde que garantida 

•i .r Aa convocação das sõciás. '
Art.: 229 As Assembléias Extraordinárias poderão ser con 

,r ypeadas pela d ireto ria  óu a pedido d'e 1/3 das”  
sócias.

Art. ~39... Aa.,Reuniões:Ordinárias da: Diretoria ocorrerão 
. .. quinzenalmente»:,com pauta prê-estabelecida, no

dendo ser convocadas reuniões extraordinárias”  
pela Presidente ou 1/3 da Diretoria, semore que 
necessário.

■n.rt. 249 - As reuniões da Diretoria serão realizadas na se 
de dá entidade é estarão abertas ã participação 
de quelquer associado..

Art. 259 - As reuniões da Assembléia Geral e da Diretoria 
reger-se-ão por regulamentos proprios.

0 Conselho Fiscal da 'IMMa", será composto d.e 
três membros, eleitos em Assembléia Geral.
São condições pata inteqrar o Coriselho Fiscal as 
mesma para a diretoria.; 1
São atribuições do Conselho Fisca^:
19.1 - F iscalizar a gestão Financeira.
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CAPÍTULO VI

Art. 26?

Art. 27? 

Art. 28?

Art. 29? 

Art. 30?

PAPÃGPAFO

Art. 31? 

Art. 32? •

PISPOSICÖFS GERAIS

■ As filiadas da 'WNa" não respondem subsidia- 
riamente pelos compromissos que a Diretoria da 
entidade contrair, expressa ou inteneionalmen 
te era nome dela.

■ As sócias serão informadas oorjneio de corres^ 
pondências, reuniões e assembléias do novimen 
to soc ia l.
A "lí*Ma" terá duração indefinida e sõ poderã 
dissolver-se com a concordância de 2/3 das 
filiadas oonvocadas com o objetivo específico 
de dissolução da entidade em Assembléia Geral.

■ Caso venha^a dissolver-se, o patrimônio da 
"IMJa” terã destino determinado pela Assen - 
bléia Geral da dissolução.

■ As vanas que ocorreten na Diretoria sc-rãc ' 
nreenchidas por indicação da Assembléia Ge - 
ra l ,  especialmente convocada para este fim.

üi’ICO: Qualquer membro da Diretoria que aban - 
donar seu carpo sem. comunicar nor escrito d en 
tro  do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias se 
rã definitivamente substituído por outro nos 
termos propostos no Art. 30?.
Os saldos verificados anualmente e constantes 
de balanço subscritos pela Tesoureira, serão 
aplicados noenpxandecinento patrimonial na 
propapanda dos ideais j ia  'TJ’Na".
Ò presente Estatuto sé poderã ser modifica - 
do em Assembléia Geral, especificamente, con 
vocada para este fim.

Natal, 08.08.84
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