
UMEM - UNIÃO DE MILITARES EVANGÉLICOS DA MARINHA 

“Jesus Cristo é a nossa âncora” (Hebreus 6.19) 

 

Todos os direitos reservados à UMEM – União dos Militares Evangélicos da Marinha, não sendo 
permitida a reprodução total ou parcial sem a devida autorização, por escrito, conforme determina a lei 

n.º 9.610/1998 

E S T A T U T O  

CAPÍTULO I 

DA DENOMINAÇÃO, SEDE E DURAÇÃO 

Art. 1.º) A União de Militares Evangélicos da Marinha, doravante denominada 

de UMEM, fundada em 29 de agosto de 1994, é uma Organização Religiosa, Social e 

Cultural, sem fins lucrativos, de duração por tempo indeterminado, e número ilimitado 

de pessoas, com matrícula n.º 137.855, no Registro Civil de Pessoas Jurídicas - RCPJ, 

em 19 de janeiro de 1995, com inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - 

CNPJ: 00.416.632/0001-30, em 19/01/1995, funcionando em sua sede própria situada à 

Rua Conde de Agrolongo, 748 - Penha, CEP:21020-190 RIO DE JANEIRO, RJ, onde 

terá o seu foro. 

Art. 2.º) São membros fundadores da UMEM, todos que constam da Ata de 

fundação de 29 de agosto de 1994. 

Art. 3.º) A UMEM reger-se-á pelo presente Estatuto, em conformidade com o art. 

44, inciso IV, § 1.º da Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002, alterada pela Lei n.º 

10.825, de 23 de dezembro de 2003. 

CAPÍTULO II 

DA MISSÃO, ORGANIZAÇÃO E REPRESENTAÇÕES 

Art. 4.º) A UMEM tem como missão: apoiar, congregar, fortalecer e motivar a 

prática da Religião Evangélica Protestante dos militares, servidores civis e a sociedade 

civil com a Palavra de Deus, a fim de estabelecer uma Doutrina da “Fé Evangélica" e 

formar uma Identidade de Corpo no Senhor Jesus Cristo. 

Parágrafo único. A UMEM tem como visão: divulgar e estruturar a identidade de 

corpo de Fé Evangélica; propósito: estabelecer os meios necessários para cumprir a 

missão e visão e como valores: amor, fé, alegria, paz, unidade, longanimidade, 

benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. 

Art. 5.º) A UMEM é dirigida pela Mesa Diretora, constituída como previsto no 

Estatuto, e possui como órgão superior deliberativo normativo a Assembleia Geral. 

Parágrafo único A UMEM poderá ter filiais, igrejas, congregações e projetos 

nos Estados e Municípios, cabendo as mesmas a formação de Diretorias, e poderão 

elaborar os seus próprios e específicos Regimento Interno, porém não contrariando o 

presente Estatuto. 

Art. 6.º) A UMEM tem ainda as seguintes finalidades: 

I. divulgar e estruturar a identidade do “espírito de corpo” de Fé em Cristo, bem 

como promover e incentivar a proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus 

Cristo, no meio naval e civil; 

II. apoiar o serviço dos capelães evangélicos da Marinha; 

III. apoiar as reuniões evangélicas autorizadas (REA), quando existentes nas 

Organizações Militares (OM) da Marinha; 

IV. proporcionar atividades sociais, educativas, culturais, recreativas e 

beneficentes; 

V. realizar intercâmbio ou filiação com outras entidades civis nacionais ou 

internacionais; 
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VI. trazer benefícios aos membros e agregar profissionais, poderá elaborar 

programas de assessoria e assistência gratuita aos membros, que serão desenvolvidos 

por voluntários; 

VII. congregar junto aos demais militares, servidores públicos civis, ativos e 

inativos das demais forças armadas e auxiliares, e a sociedade em geral para o estudo, 

pregações e prática da doutrina cristã, segundo a Bíblia Sagrada. 

Art. 7.º) A UMEM será representada: 

I. Judicial e extrajudicialmente, pelo Presidente e o(a) Secretário(a) Tesoureiro(a); 

II. quando se tratar de ATIVO e PASSIVO pelo Presidente e o(a) Secretário(a) 

Tesoureiro(a); 

Art. 8.º) As filiais e as igrejas serão sempre representados na UMEM por seu 

representante legal. 

Parágrafo único. Os representantes das filiais e igrejas fora do Estado do Rio de 

Janeiro, representarão a UMEM, conforme art. 7.º deste Estatuto. 

CAPÍTULO III 

DOS MEMBROS 

Art. 9.º) A UMEM compõe-se de um número ilimitado de pessoas que aceitam 

voluntariamente as doutrinas da Bíblia Sagrada, sem distinção de sexo, idade, cor, 

condição social ou política e nacionalidade. 

Parágrafo único. A admissão de pessoas ao quadro de membros da UMEM, 

deverá estar devidamente registrada e credenciada, conforme estabelecido no 

Regimento Interno. 

Art. 10.) São direitos dos membros:  

I. concorrer a qualquer cargo eletivo da Mesa Diretora e do Conselho Fiscal; 

II. votar, ser votado e se pronunciar na sua ordem nas Assembleias Gerais; 

III. ser nomeado para qualquer órgão da UMEM; 

IV. representar a UMEM em órgãos públicos ou eclesiásticos, quando 

determinado pelo Presidente da Mesa Diretora; 

V. direito de defesa nos processos em que for denunciado, podendo estar 

acompanhado de um profissional de direito, preferencialmente evangélico; 

VI. solicitar assistência jurídica para orientação, quando necessário for, sem ônus 

para UMEM; 

VII. solicitar seu desligamento, por escrito, a Mesa Diretora, com a anuência da 

filial ou igreja onde está filiado, devolvendo obrigatoriamente a credencial; e 

VIII. solicitar apoio da UMEM para realizar atividades religiosas e sociais. 

Art. 11.) São deveres dos membros: 

I. conhecer e cumprir as disposições do presente Estatuto, as deliberações das 

Assembleias Gerais e as normas divulgadas pela Mesa Diretora. 

II. atender as convocações feitas pelo Presidente. 

III. comparecer às Assembleias Gerais e aos eventos para os quais tenham sido 

convocado ou convidado; 

IV. estar em dia com a sua contribuição financeira; 

V. desempenhar com zelo os cargos e tarefas que lhes foram confiados; 

VI. dar ciência à Mesa Diretora sempre que tiver conhecimento de qualquer ato 
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ilícito ocorrido com qualquer membro; 

VII. divulgar e convidar militares ou civis para fazerem parte da UMEM;  

VIII. respeitar os direitos uns dos outros e a individualidade pessoal e dar bom 

testemunho cristão; e 

IX. observar os princípios basilares da Bíblia Sagrada. 

Parágrafo 1º) O não cumprimento do inciso IV deste artigo, por um período 

cumulativo de TRÊS MESES, acarretará em perda de todos os direitos do art. 10 e 

incisos, deste Estatuto. 

 Parágrafo 2º) Nenhum membro poderá ser impedido de exercer direito ou 

função que lhe tenha sido legitimamente conferido, a não ser nos casos e pela forma 

prevista na Lei ou no Estatuto. 

Parágrafo 3º) Não há, entre os membros, direitos e deveres recíprocos e sua 

qualidade de membro é intransmissível. 

CAPÍTULO IV 

DOS ÓRGÃOS 

Art. 12. São órgãos da UMEM: 

I. a Assembleia Geral; 

II. a Mesa Diretora; 

III. a Conselhos e Comissões; 

IV. a Secretaria Geral; 

V. as Filiais e Igrejas. 

Parágrafo único. Nenhuma remuneração será concedida a qualquer membro 

desses órgãos pelo exercício de suas funções. 

Seção I 

Das Assembleias Gerais 

Art. 13.) As Assembleias Gerais da UMEM serão sempre constituídas de todos os 

seus membros que não estejam sofrendo restrições de seus direitos na forma prevista 

neste Estatuto, dividida em duas sessões diárias, é o órgão máximo e soberano de 

decisões, com poderes para resolver quaisquer negócios sociais, decidir, aprovar, 

reprovar, ratificar ou retificar os atos de seus interesses realizados por quaisquer de seus 

órgãos. 

Art. 14.) São competentes para convocar a Assembleia Geral: 

I. Presidente; 

II. os Diretores e/ou o Conselho Fiscal; e 

III. um quinto dos seus membros tem o direito de promovê-la. 

Parágrafo único. Para efeito de controle de 1/5 (um quinto) dos membros 

consideram-se os que participam na forma do Parágrafo 1º) do art. 11. 

Art. 15.) A Convocação far-se-á sempre através de Edital de Convocação, 

encaminhado para todos os seus membros, preferencialmente por correio eletrônico, 

com um prazo mínimo de TRINTA DIAS e máximo de SESSENTA DIAS de 

antecedência quando se tratar de AGO, e até TRINTA DIAS para AGE, e conterá o 

período, local de sua realização e a pauta das matérias a serem apreciadas. 
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Art. 16.) O “quorum” para as Assembleias Gerais será de metade mais um dos 

seus membros, em primeira convocação, e de qualquer quantidade em segunda 

convocação – TRINTA MINUTOS após, sendo as decisões tomadas pela maioria 

simples dos votos dos membros presentes, ressalvado o que estabelece o parágrafo 

único do art. 54 deste Estatuto, quando a aprovação será por unanimidade de votos dos 

membros presentes. 

Art. 17.) O acesso a uma Assembleia Geral deverá ser feito por membros e 

pessoas devidamente credenciadas. Ao membro desligado, somente para exercer o 

direito de defesa ou testemunhar, quando convocado. 

Art. 18.) Qualquer pessoa, evangélica ou não, só terá acesso a Assembleia Geral, 

mediante Convite feito pela Mesa Diretora. Para uso da palavra somente com a 

aprovação da assembleia. 

Art. 19.) Conforme a natureza dos assuntos a Assembleia Geral poderá ser 

Ordinária ou Extraordinária. 

Art. 20.) As Assembleias Gerais Ordinárias serão realizadas anualmente na 

primeira quinzena do mês de março, em sua sede ou em local apropriado, para tratar dos 

seguintes assuntos: 

I. eleição e posse dos membros da Mesa Diretora e do Conselho Fiscal. Nessa 

assembleia serão empossados os membros dos diversos órgãos; 

II. julgar as decisões e atos dos diversos Órgãos da UMEM; 

III. deliberar sobre Relatório Financeiro anual, proposições e outros relatórios; 

IV. homologar a admissão e/ou desligamento de seus membros; 

V. exercer ação disciplinar de seus membros; 

VI. julgar as decisões e atos da Mesa Diretora e do Conselho Fiscal; 

VII. resolver os casos omissos neste Estatuto. 

Art. 21.) A Assembleia Geral Extraordinária será realizada em qualquer época 

para tratar de assuntos urgentes de legítimo e exclusivo interesse da UMEM, nos casos 

que justifiquem a referida convocação especial, tais como: 

I. Destituir e substituir qualquer membro da Mesa Diretora e do Conselho Fiscal 

da UMEM, por decisão da maioria de DOIS TERÇOS dos membros presentes; 

II. aprovar por unanimidade dos membros presentes, o ato de dissolução da 

UMEM, bem como a destinação dos bens remanescentes; 

III. aprovar o Estatuto, alterar ou reformar, total ou parcialmente mediante 

proposta de DOIS TERÇOS dos membros da Mesa Diretora; 

IV. a destituição e a substituição de qualquer membro da Mesa Diretora e do 

Conselho Fiscal da UMEM; 

V. autorizar permuta, alienação, doação, gravação de ônus reais, cessão ou 

locação de bens patrimoniais, bem como aceitar doação ou legado oneroso, mediante 

prévia manifestação da Mesa Diretora da UMEM; 

VI. deliberar sobre assunto relevante de interesse da UMEM, omisso neste 

Estatuto; 

VII. dar solução às questões a respeito de tributos e multas pesadas que venham a 

recair sobre a UMEM; 

Art. 22.) Durante as Assembleias, não serão admitidas discussões, por parte dos 
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membros e por qualquer dos presentes, sobre política partidária ou situação social, de 

âmbito nacional ou internacional, nem de doutrinas religiosas adotadas pelas diversas 

denominações cristãs. 

Art. 23.) Para cada Assembleia Geral haverá uma listagem contendo os nomes 

dos membros da UMEM, preferencialmente em ordem alfabética, para verificação do 

"quorum". 

Seção II 

Da Mesa Diretora 

Art. 24.) A UMEM é administrada, por uma Mesa Diretoria eleita em Assembleia 

Geral, com mandato de QUATRO ANOS, permitida as reeleições sucessivas, 

funcionará em sede na cidade do RIO DE JANEIRO, RJ, é composta dos seguintes 

cargos:  

I. Presidente; 

II. Vice-presidente;  

III. Secretário(a) Tesoureiro(a). 

Art. 25.) Qualquer membro da Mesa Diretoria, poderá acumular os cargos do art. 

24 e art. 47, exceto os do Conselho Fiscal e do Conselho de Ética e Disciplina. 

Parágrafo 1º) A Mesa Diretora reunir-se-á tantas vezes quanto se fizer 

necessário, para tratar de assuntos de sua competência ou atribuições. 

Parágrafo 2º) Poderão reunir com a Mesa Diretora, os membros dos diversos 

órgãos, e membros em geral que forem convidados, para tratarem de casos de seus 

interesses. 

Parágrafo 3º) Os Presidentes das Filiais terão assento, voz e voto na mesa 

diretora. 

Parágrafo 4º) O “quorum” para as reuniões da Mesa Diretora será de metade 

mais um de seus membros. 

Sub Seção I 

Das Eleições da Mesa Diretora e do Conselho Fiscal 

Art. 26.) Os candidatos a Mesa Diretora da UMEM e do Conselho Fiscal devem 

estar em dia com a sua mensalidade junto a Tesouraria, devendo protocolar seu pedido 

de candidatura TRINTA DIAS antes da data da Eleição, junto com o NADA CONSTA 

da tesouraria. 

Parágrafo 1º) Só poderão candidatar-se ao cargo de Presidente, militar da 

Marinha com mais de DOIS ANOS de filiação, salvo expressamente perante a UMEM 

Nacional que deverá possuir residência fixa no Estado do Rio de Janeiro e, ainda, 

membro da Igreja Evangélica da União (Sede RJ). 

Parágrafo 2º) Qualquer membro da Mesa Diretora poderá ser candidato à 

reeleição, tantas vezes que desejar. 

Parágrafo 3º) Qualquer membro poderá se candidatar para os demais cargos da 

Mesa Diretora e do Conselho Fiscal, desde que tenha mais de DOIS ANOS 

ininterruptos de filiação e residentes e domiciliados no estado do Rio de Janeiro. 
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Parágrafo 4º) Não havendo candidatos para qualquer dos cargos da Mesa 

Diretora e do Conselho Fiscal o Presidente em exercício da sessão de eleição, 

apresentará o(s) nome(s) para aclamação do plenário. 

Parágrafo 5º) O Presidente da sessão de eleição será um membro convidado pelo 

Presidente da Mesa Diretora UMEM para presidir o processo de eleição. 

Parágrafo 6º) A Secretaria da UMEM confeccionará cédulas padronizadas, 

contendo os cargos da Mesa Diretora e do Conselho Fiscal. 

Parágrafo 7º) A eleição da Mesa Diretora será realizada por chapa, num total de 

duas, na última sessão da Assembleia Geral Ordinária, por escrutínio secreto, para um 

mandato de QUATRO ANOS, não sendo permitido os candidatos se inscreverem para 

mais de um cargo. 

Parágrafo 8º) A posse dos eleitos para Mesa Diretora e Conselho Fiscal dar-se-á 

após a eleição. 

Parágrafo 9º) As normas para a eleição estão definidas no Regimento Interno. 

Parágrafo 10) Havendo apenas uma chapa a eleição se dará por aclamação. 

Sub Seção II 

Da Competência da Mesa Diretora 

Art. 27.) Compete a Mesa Diretora da UMEM: 

I. prestar relatório de suas atividades junto a Assembleia Geral;  

II. escolher o local, data e planejar programação das Assembleias Gerais; 

III. cumprir e fazer cumprir as normas deste Estatuto e as deliberações das 

Assembleias Gerais; 

IV. preparar a pauta dos assuntos a serem discutidos nas Assembleias Gerais; 

V. zelar pelo decoro dos membros da UMEM; 

VI. escolher o dia, hora, local e periodicidade de suas reuniões; 

VII. proceder à aplicação de medida cautelar, de ordem administrativa ou 

disciplinar; 

VIII. baixar Resolução ou Ordem Interna, de acordo com os interesses da 

UMEM; 

IX. indicar nome(s) para cargos vagos da Mesa Diretora e do Conselho Fiscal, em 

decorrência de vacância, de acordo com o art. 32 e incisos, deste Estatuto, para 

homologação em Assembleia Geral Extraordinária; 

X. encaminhar à Comissão Jurídica todos os processos que necessitarem de 

Parecer Jurídico; 

XI. aprovar o Regimento Interno da UMEM, dos seus órgãos e das pessoas 

jurídicas a ela vinculadas, em reunião específica; 

XII. zelar pela aplicação dos recursos financeiros dos órgãos da UMEM, e das 

pessoas jurídicas a ela vinculadas; 

XIII. designar Comissão Temporária; 

XIV. elaboração de estudos financeiros e orçamentos. 

Sub Seção III 

Da Competência do Presidente 

Art. 28.) Compete ao Presidente da UMEM: 
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I. representar a UMEM, em juízo e fora dele, no que diz respeito aos seus 

interesses, podendo passar Procuração; 

II. convocar e presidir as Assembleias Gerais e as reuniões da Mesa Diretora; 

III. cumprir e fazer cumprir este Estatuto, o Regimento Interno, as decisões das 

Assembleias Gerais e da Mesa Diretora; 

IV. elaborar a pauta com base nas propostas enviadas à Mesa Diretora; 

V. designar comissão temporária para tratar de assuntos especiais de interesse da 

UMEM, em uma Assembleia Geral e fora dela, bem como destituí-la total ou 

parcialmente, indicando o respectivo Presidente; 

VI. indicar os membros dos Conselhos, exceto Conselhos Fiscal, Comissão 

Permanente e os diversos cargos do art. 47 da UMEM; 

VII. autorizar o pagamento de despesas extraordinárias; 

VIII. abrir, movimentar e encerrar contas bancárias em nome da UMEM, 

administrar os bens e recursos financeiros, juntamente com o(a) Secretário(a) 

Tesoureiro(a); 

IX. assinar com o(a) Secretário(a) Tesoureiro(a) as Atas das Assembleias Gerais e 

das reuniões da Mesa Diretora, com mais duas testemunhas, exceto a ata da sessão que 

tratar de eleição para a Mesa Diretora e do Conselho Fiscal que será assinada por todos 

os diretores eleitos; 

X. assinar todos os expedientes administrativos da UMEM e Relatórios 

Financeiros, juntamente com Secretário(a) Tesoureiro(a); 

XI.Comprar, vender, tomar posse, contratar, endossar, penhorar, hipotecar, doar e 

transferir bens imóveis e bens móveis ao patrimônio da UMEM, com "expressa 

autorização" da Assembleia Geral 

XII. o voto de minerva em caso de empate em Assembleia Geral ou reunião da 

Mesa Diretora. 

Parágrafo único. Nos movimentos financeiros da UMEM, de abrir, movimentar 

e encerrar contas bancárias em nome da UMEM, administrar os bens e recursos 

financeiros, deverão constar as assinaturas do Presidente e Secretário(a) Tesoureiro(a). 

Entretanto, conforme artigo 25, o Presidente estiver acumulando o cargo de 

Secretário(a) Tesoureiro(a), poderá assinar nas movimentações financeiras sozinho, 

representando assim os dois cargos. 

Art. 29.) Os membros da Mesa Diretora, dos outros cargos art. 47 e, também, 

outras pessoas indicadas pela respectiva Mesa terão direito ao ressarcimento de suas 

despesas quando em viagem oficial da UMEM. 

Parágrafo único. O ressarcimento se dará em comprovação com notas ou cupons 

fiscais. 

Art. 30. A vacância de qualquer cargo da Mesa Diretora e do Conselho Fiscal, 

ocorrerá nos seguintes casos: 

I. falecimento; 

II. renúncia por escrito; 

III. abandono sem justa causa e/ou desaparecimento sem paradeiro, por mais de 

três meses; 
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IV. desligamento a pedido, por escrito; 

Art. 31.) Havendo vacância no cargo de Presidente no primeiro ano do 

mandato, deverá o Vice-presidente assumir interinamente e convocar, num prazo de 

dez dias, a Mesa Diretora e demais órgãos para a escolha dentre os pretendentes ao 

cargo, com mais de DOIS ANOS como membro da UMEM, para que o escolhido seja 

aclamado em uma Assembleia Geral Extraordinária, num prazo de QUINZE DIAS 

contados a partir da data da reunião da Mesa Diretora. Se for no segundo ano do 

mandato, o Vice-presidente assumirá até o término do mandato o cargo de Presidente.  

Art. 32.) Havendo vacância em qualquer cargo dos demais membros da Mesa 

Diretora e do Conselho Fiscal, deverá ser observado o seguinte procedimento: 

I. Vice-presidente - no primeiro ano do mandato deverá o Secretário(a) 

Tesoureiro(a) assumir interinamente e o Presidente deverá convocar num prazo de DEZ 

DIAS a Mesa Diretora para a escolha do substituto e empossá-lo no cargo de Vice-

presidente. Se for no segundo ano do mandato, o(a) Secretário(a) Tesoureiro(a) 

assumirá até o término do mandato o cargo de Vice-presidente. A Mesa Diretora deverá 

indicar e empossar, na mesma reunião, o(a) Secretário(a)/Tesoureiro(a); 

II. Secretário(a) Tesoureiro(a) - o Presidente deverá convocar num prazo de 

DEZ DIAS a Mesa Diretora para a escolha do substituto e empossá-lo; 

III. Conselho Fiscal - Havendo vacância de um ou mais membros, a(as) vaga(as) 

será(ão) preenchidas pelos suplentes. Esgotando os suplentes a Mesa Diretora indicará 

nome(s) para preenchimento do(s) cargo(s) vago(s), sendo os mesmos aclamados. 

Sub Seção IV 

Da Competência do Vice-presidente 

Art. 33.) Compete ao Vice-presidente: 

I. substituir o Presidente nos seus impedimentos ocasionais; 

II. auxiliar o Presidente no desempenho de suas funções; 

III. convocar reunião da Mesa Diretora quando houver vacância no cargo de 

Presidente da UMEM, para tomada de decisões com relação a sua posse no referido 

cargo. 

Parágrafo único. A vacância de cargo de Vice-presidente ocorrerá de 

conformidade com o art. 30 e incisos, deste Estatuto.  

Sub Seção V 

Da Competência do Secretário(a) Tesoureiro(a) 

Art. 34.) Compete ao Secretário(a) Tesoureiro(a): 

I. secretariar as Assembleias Gerais e as Reuniões da Mesa Diretora, lavrando 

e/ou lendo as Atas para aprovação, providenciando quando necessário, o seu registro em 

Cartório; 

II. redigir os documentos administrativos da UMEM; 

III. assinar com o Presidente os documentos administrativos e os processos, 

quando se fizer necessário; 

IV. Recebimento de valores monetários; 

V. pagamentos ordinários e extraordinários, inclusive as obrigações trabalhistas, 

previdenciárias, tributárias e outras perante os órgãos públicos, inclusive as relativas a 

construções, mediante comprovantes fiscais; 
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VI. abertura, movimentação e encerramento de contas bancárias em nome da 

UMEM, juntamente com o Presidente; e 

VII elaboração e apresentação dos Relatórios Financeiros Anual, já contabilizados 

e aprovado pelo Conselho Fiscal. 

Parágrafo único A vacância do Secretário(a) Tesoureiro(a) ocorrerá conforme o 

art. 30 e incisos, deste Estatuto. 

Seção III 

Dos Conselhos e Comissões 

Art. 35.) São Conselhos e Comissões da UMEM: 

I. Conselho Fiscal; 

II. Conselho de Ética e Disciplina; 

III. Comissão Jurídica; 

IV. Comissão Eleitoral. 

Parágrafo único. A vacância de qualquer desses cargos ocorrerá conforme o art. 

30 e incisos, deste Estatuto. 

Sub Seção I 

Do Conselho Fiscal 

Art. 36.) O Conselho Fiscal será composto de TRÊS membros e DOIS suplentes, 

eleitos na mesma Assembleia Geral Ordinária que eleger a Mesa Diretora, 

preferencialmente com qualificação técnica para o desempenho de suas funções, com 

mandato igual ao da Mesa Diretora.  

Parágrafo 1º) As atribuições do Conselho Fiscal serão estabelecidas no 

Regimento Interno. 

 Parágrafo 2º) Nenhum membro da Diretoria ou Conselho de Ética e Disciplina 

poderá fazer parte do Conselho Fiscal, conforme art. 25, do presente. 

Parágrafo 3º) No caso de renúncia ou substituição de membro do Conselho 

Fiscal ficará a cargo da Mesa Diretora a indicação do substituto com a devida 

aprovação, por maioria de votos, da própria Diretoria. 

Sub Seção II 

Do Conselho de Ética e Disciplina 

Art. 37.) O Conselho de Ética e Disciplina, composto de TRÊS membros e DOIS 

suplentes, todos indicados pelo Presidente da Mesa Diretora, de pessoas de notória 

reputação e conhecimento bíblico, vivência exemplar e experiência capaz para o 

desempenho do cargo, é Órgão responsável pela análise e processamento de todas as 

representações que contenham acusações contra membros da UMEM, na forma deste 

Estatuto e das leis vigentes no País, com mandato igual ao da Mesa Diretora. 

Art. 38.) As atribuições do Conselho de Ética e Disciplina estão definidas no 

Regimento Interno. 

Sub Seção III 

Da Comissão Jurídica 

Art. 39.) A Comissão Permanente Jurídica é o órgão de consultoria da UMEM, 

nas questões que exijam parecer juridíco. É composta de TRÊS membros e DOIS 

suplentes, preferencialmente por Advogados e/ou Bacharéis em Direito. Não havendo 
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Advogados e/ou Bacharéis em Direito a UMEM poderá contratar Advogado 

credenciado na OAB - Ordem dos Advogados do Brasil. 

Parágrafo 1º) O Presidente da Comissão Jurídica será escolhido pela Mesa 

Diretora, e este escolherá o Secretário e demais integrantes. 

Parágrafo 2º) As atribuições da Comissão Jurídica estão definidas no Regimento 

Interno. 

Sub Seção IV 

Da Comissão Eleitoral 

Art. 40.) A Comissão Eleitoral será composta por CINCO MEMBROS efetivos e 

CINCO SUPLENTES com reconhecida aptidão para a função, para proceder todo o 

processo eletivo da UMEM, e iniciará seus trabalhos SEIS MESES antes da data 

prevista para as eleições aos cargos da Mesa Diretora e do Conselho Fiscal. 

Parágrafo 1º) A Comissão Eleitoral terá um Presidente, um vice-presidente, um 

secretário e um relator, escolhidos dentre os seus membros. 

Parágrafo 2º) As atribuições da Comissão Eleitoral estão definidas no Regimento 

Interno 

Seção IV 

Da Secretaria Geral 

Art. 41.) A Secretaria Geral é ocupada pelo Secretario Tesoureiro e poderá ter um 

Secretário Adjunto, de livre escolha da Mesa Diretora. 

Art. 42.) As atribuições da Secretaria Geral e Secretário Adjunto estão definidas 

no Regimento Interno. 

Seção V 

Das Filiais e Igrejas 

Art. 43.) A UMEM poderá ter filiais, igrejas, congregações e projetos nos 

Estados e Municípios, cabendo as mesmas a formação de Diretorias, e poderão elaborar 

os seus próprios e específicos Regimento Interno, porém não contrariando o presente 

Estatuto, conforme parágrafo único, artigo 5º do Estatuto 

Parágrafo 1º) As Diretorias das filiais e das igrejas terão mandato de quatro anos, 

serão homologadas pela UMEM em ata e registradas no Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas (RCPJ) na sede no Rio de Janeiro. 

Parágrafo 2º) As filiais poderão ter suas próprias igrejas evangélicas da União 

com mandato de QUATRO ANOS, e que por sua vez poderão estabelecer congregações 

evangélicas da União, respeitando este período de mandato. 

Art. 44.) As filiais e as igrejas poderão abrir e movimentar conta bancária, 

bastando para isso apresentar cópia deste Estatuto, cópia da ata da eleição e posse da 

Diretoria e usar o seu próprio CNPJ. 

Art. 45.) Os cargos e funções locais das filiais e das igrejas, fora da cidade do Rio 

de Janeiro, serão escolhidos em seus lugares de origem. 

Art. 46.) A Igreja Evangélica da União (Sede RJ) é uma filial da UMEM e será 

regida internamente pelo seu Regimento Interno e funcionará no mesmo endereço da 

UMEM. 
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Parágrafo único. As demais Igrejas Evangélicas da União das filiais nos diversos 

Estados da Federação serão regidas pelo Regimento Interno da filial Igreja Evangélica 

da União (Sede RJ). 

Art. 47.) A UMEM funcionará, ainda, com os seguintes cargos: 

I. Assistente Pastoral; 

II. Diretor Social. 

Seção VI 

Do Assistente Pastoral 

Art. 48.) O Assistente Pastoral será exercido por um Pastor designado da Igreja 

Evangélica da União sendo o responsável de apoio e aconselhamento espiritual. 

Parágrafo único. Pastores oriundos de outras convenções ou denominações para 

exercer o cargo na UMEM deverão ser avaliados pela Igreja Evangélica da União (Sede 

RJ), de acordo com seu Regimento Interno. 

Seção VII 

Do Diretor Social 

Art. 49.) O Diretor Social, indicado pelo Presidente da Mesa Diretora, é o 

responsável por estabelecer diretrizes básicas de apoio as atividades sociais. 

Parágrafo único. As atribuições do Diretor Social, estão descritas no Regimento 

Interno. 

CAPÍTULO V 

DA MANUTENÇÃO FINANCEIRA 

Art. 50.) A receita será constituída pelas contribuições financeiras de seus 

membros, doações de pessoas físicas, dos Poderes Públicos e Entidades Privadas.  

Parágrafo 1º) Toda a receita será aplicada exclusivamente na consecução das 

finalidades a que se destina a UMEM. 

Parágrafo 2º) As despesas da Mesa Diretora ou Comissões para tratar de casos 

relacionados às Filiais, correrão por conta dos solicitantes. 

Parágrafo 3º) As despesas com a Mesa Diretora, para participar seminários ou 

conferências para fins serão custeadas pela UMEM. 

Parágrafo 4º) A UMEM não efetuará nenhum tipo de empréstimo financeiro a 

qualquer membro ou interessado. 

Parágrafo 5º) É vedada a comercialização no interior da UMEM, salvos a 

divulgação comercial de material que promova a espiritualidade ou de relevância a 

todos os membros, que deverá estar disponível em stand ou local designado no exterior 

da UMEM com a autorização da Mesa Diretora. 

CAPÍTULO VI 

DO PATRIMONIO 

Art. 51.) O patrimônio da UMEM será constituído de doações, legados, bens 

móveis, imóveis ou semoventes que possua ou que venha a possuir, e que serão 

registrados em seu nome e utilizados tão somente para a consecução dos seus fins 

dentro do território nacional e no exterior.  

Parágrafo 1º) As doações deverão ser feitas por escrito e reconhecido à firma do 

doador, de acordo com o Código Civil. 
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Parágrafo 2º) As doações deverão ser especificadas e lavradas em ata, em 

Assembleia Geral. 

Parágrafo 3º) Os imóveis recebidos por doações deverão ser registradas em 

Cartório de Registro de Imóveis, no município onde estiver localizado.  

Parágrafo 4º) Os bens móveis, imóveis e semoventes não poderão ser vendidos, 

alienados ou envolvidos em quaisquer negociações, sem previa autorização da 

Assembleia Geral expressamente convocada para esse fim. 

Art. 52.) Qualquer despesa acima de DEZ SALÁRIOS MÍNIMOS vigentes do 

País será decidida em reunião da Mesa Diretora com o Conselho Fiscal. 

Art. 53.) A UMEM não responderá com seus bens solidária ou subsidiariamente, 

por quaisquer dívidas contraídas através de seus membros. 

Art. 54.) Em caso de total dissolvência da UMEM - União dos Militares 

Evangélicos da Marinha, depois de liquidar os compromissos monetários da época, os 

bens e saldos remanescentes serão doados a uma instituição escolhida na última 

Assembleia Geral Extraordinária, nomeando para isto um Diretor que ultimará os 

procedimentos. 

Parágrafo único. A UMEM somente poderá ser dissolvida por sentença judicial 

ou pela unanimidade de seus membros presentes em uma Assembleia Geral 

Extraordinária convocada para esse fim, conforme art. 21 inciso II, deste Estatuto.  

CAPÍTULO VII 

DOS ATOS ANTIÉTICOS 

Art. 55.) São considerados atos antiéticos todos aqueles que contrariem a Bíblia 

Sagrada e as normas internas da UMEM (Estatuto e Regimento Interno) e as Leis 

vigentes do país. 

Seção I 

Do Procedimento Disciplinar 

Art. 56.) Os atos antiéticos serão tratados pelo Conselho de Ética e Disciplina e 

pela Comissão Jurídica. As decisões tomadas serão registradas através de Resolução. 

Art. 57.) Instaurado o procedimento disciplinar, o acusado será notificado do ato, 

para, querendo, exercer o seu direito do contraditório e da ampla defesa, junto a 

Assembleia Geral. 

Art. 58.) Não serão objeto de prova os fatos notórios ou incontroversos. 

Art. 59.) O membro só será considerado culpado após a decisão da Assembleia 

Geral. 

Art. 60.) Qualquer membro que estiver em desacordo com as normas internas da 

UMEM, desacatar a autoridade deste Estatuto, ou as deliberações da Assembleia Geral, 

poderá ser desligado, mediante deliberação em assembleia especificamente convocada 

para esse fim. 

Parágrafo único. Por decisão da Assembleia Geral, será permitida a readmissão 

do membro, mediante pedido de reconciliação e nova proposta de aceitação das 

condições previstas neste Estatuto. 

Art. 61.) Qualquer diretor, membro dos Conselhos, de qualquer departamento 

que perde sua condição de membro perderá automaticamente suas atribuições 
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Art. 62) A exclusão do membro só é admissível havendo perigo para segurança 

da UMEM ou se for reconhecida a existência de motivos graves, em deliberação 

fundamentada, pela maioria absoluta dos presentes à Assembleia Geral especialmente 

convocada para esse fim. 

CAPÍTULO VIII 

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 Art. 63.) Os membros não respondem solidária ou subsidiariamente pelas 

obrigações contraídas pela UMEM. 

Art. 64.) É vedado a UMEM patrocinar eventos contrários a sua finalidade e 

objetivos salvo autorizados pela Mesa Diretora. 

Art. 65.) A UMEM, como pessoa jurídica legalmente habilitada perante os 

poderes públicos, responderá com os seus bens pelas obrigações por ela contraídas. 

Art. 66.) Este Estatuto poderá ser reformado total ou parcial em qualquer 

Assembleia Geral Extraordinária da UMEM, pelo voto concorde de DOIS TERÇOS dos 

presentes. 

Art. 67.) Os casos omissos neste Estatuto serão resolvidos em Assembleia Geral. 

Art. 68.) O presente Estatuto foi aprovado com as atualizações necessárias, em 

Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 19 de setembro de 2015, na Sede 

Nacional, situada à Rua Conde de Agrolongo, 748, Penha, RIO DE JANEIRO, RJ, 

ficando revogado o Estatuto anterior datado de 10 de março de 2015, e disposições em 

contrário, e passa a vigorar a partir da presente data, após o registro do Cartório das 

Pessoas Jurídicas da cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. 
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