
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 

REGIMENTO INTERNO 

CAPITULO I 

DA UMEM-NACIONAL 

Art. 1.º) O presente Regimento Interno tem por objetivo disciplinar o 

funcionamento administrativo, doutrinário, jurídico, espiritual e cerimonial, bem como 

regulamentar os artigos que se fizerem necessário do Estatuto da UMEM. 

CAPITULO II 

DA REPRESENTAÇÃO 

Art. 2.º) Além das estabelecidas no art. 7.º do Estatuto da UMEM poderá: 

I. A UMEM poderá ser representada em cultos e cerimônias evangélicas em 

qualquer igreja que professe a mesma fé, ou em Convenções Estaduais ou Nacional, 

desde que autorizado pela Mesa Diretora; 

II. a UMEM poderá ser representada em atividades das capelanias militares, bem 

como dos eventos de outras Entidades (Uniões/Associações) Militares Evangélicas das 

Forças Armadas e Auxiliares, desde que não contrariem este Regimento Interno e o 

Estatuto da UMEM. 

III. nas programações evangélicas da UMEM, os organizadores deverão fazer 

parte da Mesa Diretora incluindo o Assistente Pastoral. 

Parágrafo 1.º) No caso específico de evento evangélico terá: dirigente, pregador, 

testemunhos, cantores, designados pela Mesa Diretora, devendo, preferencialmente, ser 

os membros que participem ativamente da UMEM. 

Parágrafo 2.º) A UMEM evitará a participar de culto ecumênico nas celebrações 

cívicas; de atividade social, cultural, recreativa e beneficente que esteja ligada a outra 

religião que não professe a mesma fé e ordem. 

CAPÍTULO III  

DOS MEMBROS 

Art. 3º) A admissão de pessoas no quadro de membros da UMEM deverá está 

registrada e credenciada no quadro de membros, contribuir na forma de desconto 

autorizado ou na forma avulsa, estar em dia a sua contribuição financeira e aceitação 

estatutárias em vigor. 

Art. 4º) A admissão de pessoas no quadro de membros da filial Igreja 

Evangélica da União (Sede RJ) e das igrejas das filiais além das mencionadas no art. 

3º far-se-á mediante conhecimento prévio e aplicação dos requisitos elencados 

expressamente no Regimento Interno da filial Igreja Evangélica da União (Sede RJ)  

Art. 5º) A UMEM poderá fornecer instrumento de identificação para os seus 

membros, na forma de deliberação do assunto em Assembleia específica. 

Art. 6º) A retirada de qualquer pessoa ou membro dos eventos, das reuniões 

programadas da UMEM será em função da segurança da coletividade. 

Parágrafo Único. Entende-se como pessoa aquele que freqüente, participe e 

visite as atividades da UMEM. 

 

Art. 7º) Qualquer membro poderá solicitar seu desligamento, a qualquer tempo, 

através de carta a Mesa Diretora. 
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Art. 8º) A UMEM poderá também aplicar ao membro as penalidades de: 

advertência, suspensão ou demissão do cargo ou função pelo juízo da assembleia 

especificamente convocada para esse fim. 

CAPITULO IV 

DAS ASSEMBLEIAS GERAIS 

Art. 9º) A Assembleia Geral realizar-se-á na forma do Estatuto da UMEM. 

Art. 10) A pauta de cada Assembleia Geral constará de tantos itens quantos forem 

necessários, sem prejuízo de propostas apresentadas no decorrer da mesma. 

Art. 11) A matéria da pauta constante do Edital de Convocação será apreciada 

prioritariamente, pela sua ordem, ressalvando-se a inversão quando proposta e aprovada 

pelo plenário. 

Art. 12) A Assembleia Geral será presidida pelo Presidente da UMEM ou seu 

substituto legal, ou ainda, pelo Presidente em exercício quando se tratar de sessão 

eleitoral. 

Art. 13) O Presidente ou o seu substituto legal, antes da instalação da Assembleia 

Geral, lerá o Edital de Convocação e verificará junto à Secretaria Geral a existência de 

“quorum” previsto no art. 16, do Estatuto. 

Art. 14) Nenhum membro terá acesso à assembleia se não estiver em dia com a 

sua mensalidade, art. 11, inciso IV do Estatuto. 

Art. 15) São atribuições do Presidente durante a Assembleia Geral: 

I. abrir, suspender, reabrir e encerrar as Sessões; 

II. manter a ordem, fazer observar as leis, conduzir os trabalhos dentro da boa 

ética e dos elevados princípios dos ideais cristãos; 

III. determinar a leitura da ata, do expediente e das comunicações por um dos 

secretários; 

IV. determinar a leitura dos relatórios dos diversos órgãos da UMEM; 

V. conceder a palavra aos membros, na ordem de inscrição; 

VI. interromper o orador que faltar com o decoro, advertindo-o em caso de 

insistência, cassando-lhe a palavra e suspendendo a Assembleia Geral, se necessário; 

VII. advertir o orador ao se esgotar o seu tempo; 

VIII. decidir as questões de ordem e as reclamações; 

IX. submeter à discussão e à votação a matéria apresentada; 

X. organizar a pauta da assembleia; 

XI. proclamar o resultado da votação; 

XII. após consulta e autorização da assembleia, permitir a entrada e conceder a 

palavra às pessoas alheias a Assembleia Geral. 

Art. 16) A Assembleia Geral será realizada de acordo com a natureza do assunto. 

Art. 17) A Assembleia Geral Ordinária será realizada em local pré-estabelecido, 

para tratar dos assuntos listados no art. 20 e incisos, do Estatuto.  

Seção I 

Das Sessões 

Art. 18). Todas as sessões serão procedidas de um período devocional que 

constará de oração, canticos e preleção ou estudo bíblico. 
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Parágrafo 1.º) As sessões diarias de uma Assembleia Geral funcionarão no 

horário de 9 às 12 horas e de 14 às 17 horas.  

Parágrafo 2.º) Havendo necessidade, qualquer membro pode solicitar 

prorrogação desses horários, por tempo determinado, devendo a proposta ser acatada 

e votada imediatamente. 

Art. 19) A materia a ser discutida será encaminhada por proposta ao 

Presidente, exceto parecer de Comissão.  

Art. 20) A matéria considerada grave ou complexa poderá ser tratada por uma 

Comissão Permanente ou Temporária, a juízo do Presidente, a qual emitirá parecer para 

ser apreciado no período da Assembleia Geral. 

Seção II 

Das Proposições e Debates  

Art. 21) O membro que desejar usar a palavra levantar-se-á e dirigir-se-á ao 

Presidente nos seguintes termos: "Peço a palavra, Senhor Presidente". 

Parágrafo único. Concedida a palavra, o orador falará dirigindo-se inicialmente 

com os seguintes termos: Senhor Presidente, Mesa Diretora, Senhores e Senhoras, e 

em seguida expondo o assunto com clareza. 

Art. 22) Uma proposta só será discutida, após justificativa embasada do 

proponente, com apoio de no mínimo dois membros, que externarão sua decião 

mediante as palavras: "eu apoio" 

Parágrafo 1.º) Uma vez apoiada uma proposta, o Presidente dirá: "Foi proposta e 

apoiada tal proposição", perguntando a seguir se alguém deseja discutí-la. 

Parágrafo 2.º) A discussão é livre, cabendo a qualquer membro manifestar seu 

pensamento, sem, contudo, se afastar do assunto. 

Parágrafo 3.º) Colocada a proposta em discussão, o membro que desejar falar 

levantar-se-á e solicitará a palavra ao Presidente, observando sempre o art. 26 e 

parágrafo único deste Regimento Interno. 

Parágrafo 4.º) A palavra será concedida pela ordem de inscrição feita à mesa em 

quantidade a critério do Presidente da mesma. 

Parágrafo 5.º) Quando mais de dois oradores solicitarem a palavra, o Presidente 

determinará que os mesmos se inscrevam, obedecendo-se a ordem de inscrição, não 

sendo permitido discurso paralelo. 

Parágrafo 7.º) Por decisão da assembleia, a quantidade de oradores e o tempo 

cedido poderá ser limitado, desde que haja proposta nesse sentido, aprovada sem 

discussão. 

Parágrafo 8.º) Desde que seja conveniente, o Presidente poderá dividir a 

discussão de uma proposta em vários pontos. 

Parágrafo 9.º) O Presidente poderá encerrar a discussão de uma matéria, desde 

que reconheça haver sido a mesma debatida exaustivamente, ou por proposta de 

qualquer membro. 

Parágrafo 10) Desde que esteja esclarecido o assunto, o Presidente dirá: “Se 

ninguém mais deseja discutir a proposta, fica encerrada a discussão, e vamos pô-la em 

votação”, seguindo-se o enunciado da mesma. 
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Art. 23) Qualquer membro pode apresentar emendas no curso da discussão de 

qualquer proposta original, desde que fundamentada, obtenha apoio de no mínimo dois 

convencionais. 

Parágrafo 1.º) Uma vez proposta e apoiada a emenda, a discussão passará a ser 

feita em torno dela, e não da proposta original. 

Parágrafo 2.º) Sendo aprovada a emenda, a proposta original ficará prejudicada. 

Parágrafo 3.º) Sendo rejeitada a emenda, a proposta original voltará a ser 

apreciada. 

Parágrafo 4.º) As emendas serão discutidas separadamente e votadas juntamente 

com a proposta original. 

Art. 24) Ao enunciar a proposta, após o encerramento da discussão, o Presidente 

colocará em votação na assembleia, por escrutínio secreto ou por votação aberta, 

computando os votos favoráveis e os contrários, ou ainda usando uma das seguintes 

fórmulas: 

I. “Levantem uma das mãos os que são favoráveis, e a seguir pelo mesmo sinal, 

os contrários”; 

II. “os favoráveis permaneçam sentados e os contrários queiram se levantar”. 

Parágrafo 1.º) Se a votação não for unânime, pairando dúvida quanto ao seu 

resultado, o Presidente determinará a recontagem dos votos, anunciando a seguir o 

resultado. 

Parágrafo 1.º) Qualquer membro tem o direito de pedir recontagem dos votos. 

Parágrafo 2.º) Na apuração dos votos, serão consideradas as abstenções. 

Art. 25) Havendo necessidade da obtenção de mais esclarecimentos sobre uma 

matéria em apreciação, qualquer membro pode requerer o adiamento da votação, 

permanecendo a mesma na pauta dos trabalhos, desde que não ultrapasse o 

encerramento da Assembleia Geral.  

Parágrafo 1.º) O requerimento do adiamento da matéria deve ser apoiado, no 

mínimo, por dois membros, sendo votado imediatamente sem discussão. 

Parágrafo 2.º) A proposição, cuja apreciação tenha sido adiada, pode ser retirada 

de pauta ou discutida em outra sessão ou até em outra Assembleia Geral, por decisão do 

plenário. 

Art. 26) Questão de Ordem: Todas as dúvidas sobre a interpretação deste 

Regimento Interno, na prática, são “questão de ordem”. Em qualquer fase da sessão, 

poderá o membro da UMEM falar “pela ordem” para reclamar a observância de 

disposição expressa neste Regimento Interno.  

Parágrafo único. O presidente não pode recusar a palavra ao membro que a 

solicitar “pela ordem”, mas pode questionar o requerente a respeito de qual artigo 

regimental está sendo desobedecido. Caso o membro não o saiba, cabe a cassação da 

palavra pelo Presidente. 

Art. 27) O membro que desejar apartear um orador deve solicitar-lhe o 

consentimento, não podendo se manifestar caso não lhe seja concedida a palavra. 

Parágrafo 1.º) O orador poderá conceder até três apartes, com o tempo máximo 

de DOIS minutos cada um. 
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Parágrafo 2.º) Os apartes objetivarão obrigatoriamente, esclarecer o assunto em 

discussão.  

Parágrafo 3.º) O Presidente quando no uso da palavra não será aparteado, bem 

como um proponente ou Relator no encaminhamento de matéria ou proposta para 

votação. 

Art. 28) O membro que necessitar ausentar-se da Assembleia Geral deverá 

solicitar autorização da Mesa Diretora. 

CAPÍTULO V 

DOS TRABALHOS DA MESA DIRETORA 

Art. 29) A Mesa Diretora da UMEM reunir-se-á ordinariamente tantas vezes 

quantdo se fizer necessário em sua sede ou em outro local, para tratar de assuntdos 

ordinários ou extraordinários. 

Parágrafo único. O “quorum” para a reunião da Mesa Diretoria será de metade 

mais um, e aprovação de matéria pela votação da maioria simples. 

Art. 30) A vacância nos cargos da Mesa Diretora e do Conselho Fiscal estão 

estabelecidos no Estatuto da UMEM. 

CAPITULO VI 

DAS ELEIÇÕES 

Seção I 

Dos Eleitores 

Art. 31) Poderão votar todos os membros ativos da UMEM, em dia com suas 

mensalidades. não havendo taxa de inscrição. 

Art. 32) O eleitor, durante o processo eleitoral, será retirado da Assembleia Geral 

por falta de decoro ou ética estatutária ou regimental. 

Seção II 

Das Nulidades do Eleitor 

Art. 33) Na aplicação das regras eleitorais e estatutárias o presidente da Comissão 

Temporária Eleitoral atenderá sempre aos fins e resultados a que elas se dirigem, 

abstendo-se de pronunciar nulidades sem demonstração de prejuízo. 

Parágrafo único. A declaração de nulidade não poderá ser requerida pela parte 

que lhe deu causa nem a ela aproveitar. 

Art. 34) É nulo o voto: 

I. Do membro que utilizar falsa identidade; 

II. havendo coação ou uso de meios ilícitos. 

Seção III 

Das Condutas Vedadas do Candidato 

Art. 35) São proibidas aos membros, candidatos à eleição da Mesa Diretora e do 

Conselho Fiscal, após a aprovação e publicação da(s) chapa(s), as seguintes condutas:  

I. dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, 

dádiva ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer 

abstenção, ainda que a oferta não seja aceita; 
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II. o pagamento de despesas com publicidade, transporte, alimentação, 

hospedagem, pagamento de taxa de inscrição e mensalidades subvencionados por 

qualquer candidato; 

III. usar, direta ou indiretamente, bens, materiais, serviços ou pessoal da UMEM, 

dos seus órgãos e demais pessoas jurídicas vinculadas, com o objetivo de obter votos, 

ressalvadas as atribuições inerentes ao exercício do cargo;  

IV. receber favorecimento de executivos, parlamentares municipal, estadual e 

federal. 

Parágrafo único. É vedado pertencer à comissão eleitoral, os convencionais 

candidatos a cargos eletivos.  

Seção IV 

Da Propaganda Eleitoral 

Art. 36) A propagação da candidatura aos cargos eletivos da Mesa Diretora e 

Conselho Fiscal da UMEM, somente é permitida após a aprovação e publicação da(s) 

chapa(s). 

Art.37) Não será tolerada propaganda ou divulgação de mensagem de candidato: 

I. que atribua a outro candidato falsamente fato definido como crime, fato 

ofensivo à sua reputação e ofensa a dignidade ou decoro; 

II. com a realização de programas pela mídia, cultos de ação de graças, 

congressos, convenções e inaugurações, divulgar, contratar cantores, bandas ou 

pregadores com o objetivo de, ao ensejo do evento, propagar o nome de candidato. 

Parágrafo único. O descumprimento do disposto nos artigos 33, 34 e 35, e seus 

incisos deste Regimento Interno, acarretará as seguintes sanções: 

I. advertência escrita; 

II. a invalidação do registro do candidato infrator; 

III. a perda dos votos. 

Art. 38) A representação deve relatar fatos, indicando provas, indícios e 

circunstâncias, sendo o membro parte legítima para denunciar o infrator. 

Seção V 

Do Processo Eleitoral antes da Eleição 

Art. 39) SEIS MESES antes da eleição para os cargos da Mesa Diretora e do 

Conselho Fiscal, o Presidente da Mesa Diretora deverá designar a Comissão Eleitoral 

Temporária (CET) para trabalhar no processo eleitoral, composta de CINCO membros. 

Art. 40) A CET deverá ter um Presidente, um Secretário, um Relator e demais 

membros. Esses cargos são escolhidos pelo voto secreto, imediatamente após indicação 

do Presidente da Mesa Diretora. 

Art. 41) A data limite para inscrição de candidatos a Eleição da Mesa Diretora e 

do Conselho Fiscal será NOVENTA DIAS antes da data da eleição. 

Art. 42) Os candidatos, isoladamente, farão seus pedidos de inscrição a qualquer 

dos cargos. 

Art. 43). Os candidatos, obrigatoriamente, só poderão fazer parte de uma chapa, 

num total de duas. 

Art. 44) As eleições serão cargo a cargo, exceto quando houver apenas uma chapa. 
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Art. 45) A Comissão Eleitoral deverá analisar cada pedido de inscrição para então 

emitir o PARECER favorável ou não. 

Art. 46) Depois de esgotado o prazo de inscrição não será aceitos novos pedidos, 

mesmo que um ou mais candidato(s) tenha(m) seu(s) pedido(s) INDEFERIDO(S). 

Art. 47) No dia da eleição o Relator da CET deverá apresentar os PEDIDOS 

DEFERIDOS, por chapa, ao Presidente da Eleição, para que o mesmo possa dar 

continuidade ao processo de votação. 

Seção VI 

Do Processo Eleitoral em uma Assembleia Geral 

Art. 48) Para presidir o Processo Eleitoral, o Presidente indicará um membro da 

UMEM para presidir o processo de eleição e posse dos novos diretores e dos membros 

do Conselho Fiscal. 

Art. 49) O Presidente do Processo Eleitoral indicará um Secretário "ad hoc", 

para a escrituração da ata. 

Art. 50) A eleição para os cargos da Mesa Diretora e do Conselho Fiscal, dar-se-á 

cargo a cargo. 

Parágrafo único. Serão permitidas apenas DUAS chapas. 

Art. 51) Havendo mais de uma chapa inscrita o Presidente da Comissão, eleito 

conforme art. 40, deste Regimento Interno, apresentará as mesmas com todos os seus 

membros, não podendo faltar nenhum e convidará o Secretário da Comissão para a 

checagem da lista de presença para poder dar início ao processo eleitoral. 

Art. 52) Será designada pela Mesa Diretora, com antecedência de NOVENTA 

DIAS da eleição, uma Comissão Temporária, composta de CINCO MEMBROS, para 

atuar no processo eleitoral, de acordo com o art. 39 deste Regimento Interno, e a 

composição dessa Comissão será feita em conjunto com os Candidatos a presidência. 

Art. 53) A Mesa Diretora delegará poderes para os candidatos a presidência 

apresentarem nomes para a composição da Comissão Temporária para atuar no processo 

eleitoral, da seguinte forma: 

I. cada candidato deverá indicar TRÊS nomes para esta comissão, os quais serão 

escolhidos por escrutínio secreto para os cargos de: Presidente, Secretário, Relator e 

dois suplentes; 

II. os mesários, fiscais e apuradores deverão ser associados da UMEM, indicados 

por cada candidato a presidência, num prazo determinado pela Mesa Diretora, seguinte 

forma: 

a) 2 mesários e um suplente por cada seção; 

b) 2 fiscais e um suplente por cada seção; 

c) 3 apuradores e um suplente. 

Art. 54) A falta de qualquer membro dessa comissão, no dia da eleição, será 

preenchida com indicação de um nome pelo Presidente da Comissão Temporária. 

Art. 55) Não havendo candidato para qualquer dos cargos da Mesa Diretora e do 

Conselho Fiscal, o Presidente em exercício, apresentará nome(s) de consenso, para 

ser(em) aclamado(s) pelo plenário. 



813 
UMEM – União dos Militares Evangélicos da Marinha – Regimento Interno 

 

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 

Art. 56) O Secretário da UMEM confeccionará cédulas com as expressões: 

CHAPA 1 e abaixo CHAPA 2, com uma janela ao lado de cada chapa, em forma de 

retângulo, para a marcação com "X". 

Parágrafo único. Haverá sorteio para definição do número da CHAPA entre os 

candidatos a Presidência, podendo designar um procurador com a procuração assinada 

pelo candidato. 

Art. 57) O processo de votação dar-se-á da seguinte forma: 

Parágrafo 1.º) Serão criadas seções, tantas quantas forem necessárias, para 

facilitar o processo eleitoral; 

Parágrafo 2º) A numeração das seções será sempre baseada na divisão do 

número atual de membros, de modo que cada seção contenha no máximo 100 eleitores, 

observado sempre o total de associados. As seções deverão ser identificadas para 

facilitar a sua localização. 

Parágrafo 3.º) Havendo um número maior de DUZENTOS membros, esse total 

será dividido de forma que cada seção fique com um número IGUAL ou INFERIOR a 

CEM e as frações, quando houver, divididas em partes iguais. 

Parágrafo 4.º) Cada eleitor se dirigirá a sua seção de votação com a sua 

credencial de membro ou ainda, identidade militar/civil ou habilitação. 

Parágrafo 5.º) Os mesários, escolhidos antecipadamente, DOIS POR CHAPA, 

solicitarão de cada eleitor os documentos de identificação para a localização na 

Listagem de Votação, devendo o mesmo assinar ao lado do seu nome, recebendo a 

seguir a CÉDULA DE VOTAÇÃO, para VOTAR NA URNA. 

Parágrafo 6.º)  Não votará o eleitor que não constar da Listagem de Votação. 

Parágrafo 7.º) Os eleitores deverão formar filas do lado de fora das suas 

respectivas seções, devendo ser observada a Lei n.º 10.741, de 1.º de outubro de 2003, 

que dispõe sobre o Estatuto do Idoso (art. 1.º - mais de 60 anos), bem como os 

portadores de necessidades especiais. 

Parágrafo 8.º) Os candidatos a eleição da Mesa Diretora e do Conselho Fiscal 

terão preferência na votação. 

Art. 58). A votação e a totalização dos votos serão feitas por sistema manual, por 

escrutínio secreto. 

Art. 59) Da apuração dos votos: 

I. após a votação os fiscais e os mesários de cada seção devem juntos lacrar a urna 

da seção, em seguida conduzir a mesma ao local de apuração e entregar aos apuradores, 

juntamente com a lista de eleitores votantes; 

II. após a conferência os votos deverão ser totalizados por chapa e o resultado 

entregue ao Presidente em Exercício para anunciar a CHAPA VENCEDORA, aquela 

que obtiver maior número de votos.  

Art. 60) A posse de todos os eleitos dar-se-á na mesma sessão da Assembleia 

Geral que os elegeu. 

CAPÍTULO VII 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS ÓRGÃOS 

Seção I 
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Do Conselho Fiscal  

Art. 61) Compete ao Conselho Fiscal: 

I. examinar os livros, balancetes e documentos da UMEM; 

II. apresentar ao Conselho Consultivo parecer semestral sobre o movimento 

financeiro e administrativo da União; 

III. denunciar ao Conselho Consultivo os erros administrativos e irregularidades 

financeiras, sugerindo medidas a serem tomadas; 

IV. opinar sobre consultas que lhe sejam feitas pela Diretoria ou Conselho 

Consultivo; 

 V. dar parecer sobre assuntos de natureza financeira, de caráter urgente, de 

natureza imprevista. 

Parágrafo Único. O Presidente deverá apresentar ao Conselho, suas contas e relatórios 

em sessão convocada, especialmente com essa finalidade, pelos menos 10 (dez) dias de 

antecedência da realização da Assembleia Geral, que deles tomará conhecimento. 

Seção II 

Do Conselho de Ética e Disciplina 

 Art. 62). São atribuições do Conselho de Ética e Disciplina: 

 I. examinar processos de desligamento e disciplina de membros, incluindo os da 

diretoria, em um prazo de até noventa dias, a não ser que o acusado assine a sua 

confissão com mais três testemunhas; 

II. buscar junto a Comissão Jurídica análise e parecer técnico nos processos de 

ética e disciplina, para melhor orientar a Mesa Diretora em suas decisões; 

III. prestar, por ocasião da Assembleia Geral Ordinária, relatório de suas 

atividades no período. 

Seção III 

Da Comissão Jurídica 

 Art. 63) São atribuições da Comissão Jurídica: 

I. assistir a Mesa Diretora da UMEM suas reuniões, através de um ou mais 

membros, quando solicitado; 

II. emitir parecer técnico em matéria pertinente, quando solicitado pela Mesa 

Diretora, Conselhos e Comissões; 

III. assessorar os associados da UMEM quando solicitado; 

IV. prestar, por ocasião da Assembleia Geral Ordinária, relatório sucinto de suas 

atividades no período. 

Seção IV 

Da Comissão Eleitoral 

 Art. 64) São atribuições da Comissão Eleitoral: 

xxxx 

Seção V 

Da Secretaria Geral 

Art. 65) A Secretaria Geral será administrada pelo Secretário 

Art. 66) O Secretário é responsável pelo seguinte: 
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I. manter sob sua responsabilidade o Estatuto e o Regimento Interno, os Livros de 

Atas, Livro Histórico da UMEM, Cadastro dos associados e outros de uso da secretaria, 

deles prestando conta quando da passagem da função; 

II. protocolar e encaminhar ao Presidente da Mesa Diretora, todos os documentos 

endereçados à UMEM; 

III. elaborar, expedir ou receber documentos administrativos de correspondências 

deliberadas pela Assembleia Geral e/ou Reunião da Mesa Diretora, bem como receber 

as que se destinarem à UMEM; 

IV. manter os documentos arquivados em pasta com identificação na capa; 

V. manter em boa ordem os arquivos e documentos da UMEM, com cópia de 

segurança, feita preferencialmente a cada dez dias; 

VI. manter endereço e telefone atualizados dos Núcleos, das autoridades civis e 

militares e das pessoas jurídicas; 

VII. elaborar e ler Relatórios da Secretaria, quando solicitado pelo Presidente da 

Mesa Diretora; 

VIII. manter a secretaria sempre limpa e arrumada; 

IX. providenciar todo o material (mesas, cadeiras, faixas e cartazes), bem como a 

confecção das urnas para o processo eleitoral, quando houver mais de uma chapa. 

Art. 67) A Secretaria Geral funcionará de acordo com a disponibilidade do 

Secretário, e durante os TRINTA dias que antecedem uma Assembleia Geral, de 

segunda a sexta-feira, no horário comercial, na sede da UMEM. 

Art. 68) Funcionará durante as sessões plenárias uma mesa de apoio a secretaria, 

para recepcionar, protocolar, escrever ata e encaminhar à Mesa Diretora todo material 

pertinente às reuniões. 

Parágrafo único. O Secretário poderá escolher um ou mais Ministros com 

competência para apoio a Secretaria da Mesa Diretora. 

Art. 69) São atribuições do Assistente Pastoral: 

I. prestar apoio espiritual;  

II. promover e incentivar círculos de estudos, palestras e conferências 

evangélicas;  

III. preparar relatórios das atividades evangélicas à Mesa Diretoria. 

Art. 70) São atribuições do Diretor Social: 

I. elaborar programa de atividade social; 

II. organizar eventos esportivos; 

III. coordenar programações comemorativas em datas especiais;  

IV. cuidar da programação das festividades regulamentares. 

V. analisar e emitir parecer conclusivo para implantação de projetos de ação 

social; 

VI. promover o entrosamento e encaminhamento, quando for o caso, de projetos 

na área social junto aos demais órgãos da UMEM; 

VII. promover conferências, simpósios, reuniões a nível estadual e/ou regional, 

com vistas a discussão e orientação quanto a obra de ação social; 
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VIII. prestar, por ocasião da Assembleia Geral Ordinária, relatório de suas 

atividades no período. 

CAPITULO VIII 

DA ORDENAÇÃO DE PASTORES(AS) 

Art. 71) A UMEM poderá homologar pastores e pastoras. 

Art. 72). Essa comissão terá as seguintes atribuições: 

I. reunir em local, data e hora previamente definidos pelo Presidente da Comissão, 

preferencialmente na sede da UMEM; 

II. examinar criteriosamente cada processo de ordenação ou recebimento de 

Ministro, podendo fazer testes que se fizerem necessários para melhor avaliar cada 

candidato, para posterior emissão de parecer à Mesa Diretora;  

III. solicitar à Assessoria Jurídica Parecer Técnico Jurídico, quando se fizer 

necessário; 

IV. os candidatos aprovados serão levados para uma assembleia geral ordinária 

para a cerimonia de ordenação e recebimento. 

Parágrafo único.O “quorum” para a reunião da Comissão Examinadora de 

Candidatos será de metade mais um, e aprovação de matéria pela votação da maioria 

simples. 

CAPITULO IX 

DAS FILIAIS E IGREJAS 

Art. 73) As filiais e igrejas são órgãos da UMEM, criadas através de Portaria, por 

decisão da Mesa Diretora da UMEM-Nacional. 

Art. 74) A UMEM possui as seguintes filiais e núcleo, a saber: 

I.-UMEM/RJ, criada pela ATA de 23 de janeiro de 2002, localizada, 

juntamente, com a UMEM/Nacional e domiciliada no Município do Rio de Janeiro, 

Estado do Rio de Janeiro, à Rua Conde de Agrolongo nº 748, Penha, CEP: 21020-190, 

com inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ 00.416.632/0004-83, 

em 15/05/2002, e-mail <RJ@umem.org.br>; 

II.-UMEM/SPA, criada pela ATA de 29 de outubro de 1999, localizada no 

Município de São Pedro da Aldeia, Estado do Rio de Janeiro, à Rua dos Cravos, nº 12, 

Fluminense, CEP:28.940-000, com inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

- CNPJ 00.416.632/0002-11, em 05/04/2002, e-mail <SPA@umem.org.br>; 

III.-UMEM/ES, criada pela ATA de 11 de março de 2001, localizada no 

Município de Vila Velha, Estado do Espírito Santo, no primeiro pavimento, à Rua 

Pastor Jonas Marques, n.º 751, Centro, CEP:29.100-000, com inscrição no Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ 00.416.632/0003-00, em 15/04/2002, e-mail 

<ES@umem.org.br>; 

 IV.-UMEM/RG, criada pela ATA de 13 de julho de 2005, localizada no 

Município de Rio Grande, no Estado do Rio Grande do Sul, à Rua Almirante Barroso, 

n.º 213, Centro, CEP: 96201-001, com inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas - CNPJ 00.416.632/0005-64, em 28/07/2005, e-mail <RG@umem.org.br>; 

 V.-UMEM/AM, criada pela ATA de 15 de março de 2008, localizada no 

Município de Manaus, Estado do Amazonas, à Avenida Paulo VI, n.º 14, Petrópolis, 
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CEP: 69.067-390, com inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ 

00.416.632/0006-45, em 05/05/2008, e-mail <AM@umem.org.br>; 

VI.-UMEM/IGREJA, criada pela ATA de 07 de março de 2009, localizada no 

Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, à Rua Conde de Agrolongo nº 

760, Penha, CEP: 21.020-190, com inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

- CNPJ 00.416.632/0007-26, em 22/04/2009, e-mail <IGREJA@umem.org.br>;  

VII. UMEM/Núcleo - SC, criada pela ATA de 07 de março de 2009, sem 

inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, e-mail 

<NUCLEOSC@umem.org.br>; e 

VIII. UMEM/MONTE DA PAZ, criado pela ATA de 16 de maio de 2015, 

sendo filial beneficente como Comunidade Terapêutica de Dependência Química Monte 

da Paz, localizada no Município de Magé, Estado do Rio de Janeiro, à Rua Roberto 

Bussinger, n.º 782, casa 1, Nova Marília, e-mail <MONTEDAPAZ@umem.org.br> 

 Art. 75) A UMEM poderá possuir página na Internet, Home Page 

“www.umem.org.br”, como objetivo de divulgação e informação, ficando sua criação e 

administração sob a responsabilidade da Diretoria Nacional. 

Parágrafo único. É vedado as filiais qualquer forma de divulgação na Internet 

ou na mídia, sem conhecimento ou aprovação da Diretoria Nacional. 

CAPITULO X 

DOS SÍMBOLOS DA UMEM 

Art. 76) São símbolos da UMEM: 

I. a bandeira; 

II. a logomarca. 

Parágrafo único. O hino oficial da UMEM será o Cisne Branco. 

Art. 77). Os símbolos da UMEM são de uso exclusivo e não poderá sofrer 

nenhuma modificação, salvo quando o assunto for tratado em Assembleia Geral. 

Parágrafo único. Todas as bandeiras de uso interno serão confeccionadas em 

tamanho 2 panos ou seja 90cm x 130cm; as bandeiras de uso externo serão 

confeccionadas em tamanho 3 panos ou seja 135cm x 195cm. 

Art. 78) A logomarca deverá ser usada em todos os documentos da UMEM, 

podendo ser empregada em chaveiros, “botons”, brasões, placas, diplomas, certificados 

e “outdoor”. 

Art. 79) A Bandeira Nacional, a do Estado e a do Município juntamente com a 

bandeira da UMEM deverão fazer parte de todas as cerimônias de abertura de eventos, 

devendo ser entoado o Hino Nacional Brasileiro e em seguida o hino oficial da UMEM. 

Art. 80) As Filiais e Igrejas poderão ter suas bandeiras e logomarcas. 

CAPÍTULO XI 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 81) Os casos omissos neste Regimento Interno serão resolvidos pela Mesa 

Diretora ou pela Assembleia Geral, quando for o caso. 

Art. 82) Este Regimento Interno somente poderá ser reformado, parcial ou 

totalmente, em casos especiais, por proposta favorável de dois terços dos membros da 

mailto:IGREJA@umem.org.br
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Mesa Diretora em reunião realizada para esse fim, com o “referendum” da Assembleia 

Geral Ordinária, convocada com antecedência mínima de quinze dias. 

Art. 83) O presente Regimento Interno foi aprovado em Reunião da Mesa Diretora, 

realizada para esse fim, no dia 19 de setembro de 2015, de acordo com o art. 27, inciso 

XI, do Estatuto da UMEM, em sua sede Nacional, situada à Rua Conde de Agrolongo, 

748, Penha, 21020-190, RIO DE JANEIRO, RJ, revogando-se o Regimento Interno 

anterior, datado de 10 de março de 2015, e todas as 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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