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ESTATUTO
CAPITULO I

Art. 1° - O Coletivo Feminino Plural, com sede na Rua General Andrade Neves, 159, salas
84 e 85, na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, CEP 90010-210, é uma associação de
direito privado sem fins lucrativos, regida pela legislação em vigor e pelo presente estatuto,
sem prazo determinado de duração.
Parágrafo Único -- O Coletivo Feminino Plural tem como missão contribuir para o
empoderamento das mulheres e das meninas, promovendo seus direitos humanos e sua

cidadania plena, com respeito às diferenças e à justiça social.
Ait. 2° - A associação tem por objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de
relevância pública e social:
l - Defender os direitos das mulheres e das meninas numa perspectiva feminista e de
direitos humanos;
II - Enfrentar todas as formas de discriminação e preconceitos de género, raça, etnia,
idade ou condição que atingem mulheres e meninas, sejam estas em fonna de normas,
leis, posturas, comportamentos ou ações;
III - Incentivar a participação de todos os segmentos de mulheres em sua diversidade
na organização e nos demais espaços de representação;
JV - Buscar mecanismos, instrumentos e políticas públicas a fim de prevenir e
enfrentar todas as formas de discriminação e violências, sejam estas físicas, sexuais,
psicológicas, morais, económicas ou simbólicas;
V - Exercitar a cidadania substantiva, ou seja. aquela efetivamente exercida pelas
mulheres em todos os âmbitos de sua vida, tanto no público como no privado;
VI -Estimular as mulheres e as meninas ao exercício de mandatos nos espaços de
poder e decisão, atuando também na capacitação para essa atuação;

Vil - Executar serviços, programas, projetos, pesquisas e benefícios socioassistenciais
de forma gratuita e de caráter continuado, permanente e planejado.
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Art. 3° - Para a consecução de seus objetivos, o Coletivo Feminino Plural propõe-se a:
I - Estimular as mulheres e as meninas à sua organização em busca da equidade, dignidade
e cidadania substantiva, por meio de programas de formação e capacitação em direitos das
mulheres, direitos humanos e cidadania;
II - Realizai- estudos, pesquisas e editar publicações sobre temas afins;
III - Promover encontros, reuniões, seminários, audiência públicas, atívidades artísticas e
culturais dando visibilidade à agenda feminista e de interesse das mulheres e das meninas;
IV - Articular organizações de caráter local, regional, nacional e internacional a fim de
atuação conjunta;
V - Atuar junto com os movimentos de mulheres e feministas a fim de obter avanços em
relação às políticas públicas, à condição socioeconômica e cultural das mulheres, à
legislação e ao tratamento recebido na sociedade;
VI - Implementar programas, projetos, ações e serviços;
VII - Participar de instâncias de poder, decisão e controle social.
Art. 4° - O Coletivo Feminino Plural, a fim de implementar suas ações, buscará:
[ - Parcerias com entidades públicas e privadas, nacionais e internacionais;
II - O reconhecimento do seu papel enquanto órgão de defesa dos direitos humanos e da
cidadania das mulheres e das meninas.
CAPÍTULO II - Das associadas:
Art. 5° - Poderão ser admitidas como associadas efetivas da associação todas as mulheres que
concordem com sua missão e seu estatuto e se disponham a defendê-los.
Art. 6° - O ingresso na associação dar-se-á através do preenchimento de ficha de associação,
abonada por uma associada ou pela Coordenação.
Parágrafo único - A qualidade de associada é pessoal e intransferível.
Art. 7° - São associadas fundadoras todas aquelas que constam da Ata da Assembleia de
Fundação do Coletivo Feminino Plural no ano de 2001.
Parágrafo único - As associadas que subscreveram a ata de fundação do Coletivo Feminino
Plural, enquanto movimento civil organizado, no ano de 1996, são também consideradas •
associadas fundadoras.
Art. 8° - São direitos das associadas:
I - Frequentar a sede da associação, utilizando suas dependências e serviços, desfrutar
de seus benefícios, de acordo com as normas internas;
II - Participar das reuniões e das assembleias gerais com direito a voz e voto;
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III - Recorrer das decisões dos órgãos de deliberação e interpelar a Coordenação sobre
todos os assuntos;
IV - Eleger e ser eleita para Coordenação da Associação e Conselho Fiscal, bem com
propor a inclusão de novas associadas.
Art 9° - São deveres das associadas:
I - Zelai pelo bom nome da associação e pela aplicação do presente estatuto;
II - Auxiliar na implementação de suas decisões e objetivos, acatando as decisões das
assembleias;
III - Pagar suas contribuições financeiras de acordo com o estabelecido em assembleia
geral convocada para tal fim;
IV - Participar assiduamente da vida da associação, de suas reuniões e atividades
diversas, e fortalecer os movimentos de mulheres e feministas locais.
Art. l O - A exclusão do quadro de associadas se dará:
I - Por livre manifestação da associada;
II - Por descumprimento dos deveres estabelecidos no art. 9° do presente estatuto, caso
que deverá ser levado à aprovação em Assembleia Geral.
Parágrafo único. Ocorrendo a hipótese prevista acima, será assegurado à associada
pleno direito de defesa, formalizado por escrito, perante a Assembleia Geral.
Art. 11 - As usuárias e os usuários da política de assistência social não contribuirão com
nenhum valor financeiro.

CAPÍTULO III - Da constituição da associação:

Art. 12 - O Coletivo Feminino Plural será constituído dos seguintes órgãos:
I - Assembleia Geral;
II - Diretoria;
III - Conselho Fiscal;
IV - Conselho Consultivo.
§ 1° - A Assembleia Geral será constituída de número indefinido de associadas.
§ 2° - A Diretoria será composta de sete associadas em pleno gozo de seus direitos, sendo
cinco titulares e duas suplentes, eleitas em assembleia geral para mandato de dois anos, sendo
uma coordenadora executiva, uma coordenadora de finanças, uma coordenadora de projetos,
uma coordenadora de secretaria e uma coordenadora de comunicação, podendo ser
constituídos grupos de trabalho para o auxílio das mesmas.
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§ 3° - O Conselho Fiscal será composto por cinco associadas, três titulares e duas suplentes
eleitas em Assembleia Geral para mandato de dois anos, no mesmo período de vigência da
Diretoria.

§ 4° - O Conselho Consultivo será composto por associadas com pelo menos dois anos de
participação na associação e que manifestarem interesse na Assembleia Geral de eleição para

acompanhar o mandato da Diretoria e do Conselho Fiscal.
§ 5° - Todas as integrantes dos referidos órgãos têm direito a pleitear uma (1) reeleição para o
cargo.
§ 6° - Suas coordenadoras, conselheiras, associadas, benfeitoras ou equivalentes não
receberão, por qualquer forma ou título, remuneração ou vantagem em razão do desempenho
das funções exercidas junto aos órgãos constitutivos da associação, exceto o pagamento pela
prestação de serviços técnicos.

CAPÍTULO IV - Das Competência»:
Art. 13 - A Assembleia Geral é a instância máxima de deliberação do Coletivo Feminino
Plural, devendo ser convocada ordinariamente a cada ano para que se realize a Prestação de
Contas do exercício findo e a cada dois anos para a eleição de todas as integrantes da

Diretoria.
Parágrafo único. O número legal para a realização da Assembleia Geral é de dois terços das

associadas em primeira convocação e qualquer número após 30 minutos do horário previsto,
em segunda convocação.
Art. 14 - Compete exclusivamente à Assembleia Geral, devidamente convocada para este fim,
deliberar sobre a exclusão de associada, bem como da destituição de dirigentes e alteração

estatutária, cujo quorum deverá ser de dois terços em primeira convocação e maioria absoluta
em segunda convocação.
Art. 15 - Cabe a Diretoria convocar as Assembleias Gerais, garantindo a 1/5 das associadas o

direito de promovê-las.
Art. 16 - Assembleias Gerais Extraordinárias poderão ser convocadas sempre que necessário,
desde que num prazo mínimo de sete dias.

Art. 17 - Compete à Diretoria:
í - Convocar a Assembleia Geral, e as reuniões dos Conselhos Fiscal e Consultivo;
II - Deliberar sobre despesas e pagamentos de bens móveis e imóveis da associação;
III - Deliberar sobre projetos e estratégias de atuação;
IV - Realizar a gestão administrativa e financeira da associação;
V - Representar a associação nos espaços de atuação;
J- '
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VI - Articular a defesa dos interesses das mulheres e meninas junto à sociedade e em
relação ao estado,
Parágrafo único: A Diretoria se reunirá mensalmente, ou sempre que for necessário, a
chamado de qualquer uma de suas integrantes.
Art. 18 - Compete à Coordenadora Executiva:
I - Representar a entidade perante as autoridades privadas e públicas, onde sua
presença se fizer necessária, em juízo ou fora dele, podendo delegar poderes;
II - Solicitar a abertura da conta bancária e, juntamente com a coordenadora de
Finanças, assinar cheques, documentos e papéis relativos ao movimento financeiro da
associação;
III - Assinar contratos, convénios e parcerias;
IV - Coordenar a Assembleia Geral, as reuniões de Diretoria, dos Conselhos Fiscal e
Consultivo e outras convocações;
V - Transferir para outra integrante da Diretoria, ouvidas as demais em reunião, as
competências da Coordenação Executiva temporariamente ou definitivamente, no que
tange aos aspectos administrativos e financeiros da associação através de documento
devidamente registrado em cartório.
VI - Promover a captação de recursos.
Art. 19 - Compete à Coordenadora de Finanças:
I — Realizar, em consonância com a Coordenação a gestão financeira da associação,
apresentando semestralmente os movimentos da associação ao Conselho Fiscal, zelando
para que a escrituração esteja de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade
e com as Normas Brasileiras de Contabilidade;
II - Apresentar anualmente a prestação de contas, os livros de entrada e de saída,
extratos bancários e manter a contabilidade de acordo com a legislação em vigor;
III - Autorizar, juntamente com a Coordenadora Executiva, despesas e pagamentos,
aquisição de bens móveis e imóveis, entre outras previstas e aprovadas pela Diretoria;
IV — Apreciar os relatórios financeiros dos projetos;
V - Participar da captação de recursos.
Art. 20 - Compete à Coordenadora de Secretaria:
I - Convocar as reuniões da Diretoria, do Conselho Consultivo e do Conselho Fiscal;
II - Redigir atas e colher listas de assinaturas;
III - Enviar e receber, bem como guardar a correspondência e os documentos da
associação.
IV - Estruturar e manter aíualizado o registro de associadas.
Art. 21 - Compete à Coordenadora de Projetos:
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I - Analisar e propor projetos que venham a ser implementados pela associação;
II - Receber propostas de convénios e parcerias e analisá-las, com parecer à Diretoria;
III - Acompanhar os projetos que venham a ser implementados, zelando pela sua
consecução e a elaboração de relatórios.
Art. 22 - Compete à Coordenadora de Comunicação:
I - Manter as associadas informadas de todas as ações, atuando em harmonia com a
Coordenadora de Secretaria;
II - Promover a difusão da imagem da associação, de seus objetivos e propostas;
III - Atuar na capacitação das associadas quanto ao trabalho com mídias e na
elaboração de materiais de comunicação e educação para o exercício de direitos;
IV - Gerir os canais de comunicação internos e externos da associação;
V - Participar da captação de recursos.
Art. 23 - Compete às suplentes da Diretoria:
I - Participar das reuniões de Diretoria;
II - Substituir, sempre que convocadas, as coordenadoras de forma temporária ou
definitiva.
Alt. 24 — Compete ao Conselho Fiscal:
I - Examinar ao final de cada exercício fiscal em reuniões anuais, as contas da
associação, emitindo parecer e submetendo-as à Assembleia Geral, através de
relatório;
íí - As reuniões do conselho fiscal serão realizadas semestralmente, e de fornia
excepcionai, sempre que convocadas pela Diretoria.
Art. 25 - Compete ao Conselho Consultivo:
I - Opinar, debater

e orientar a Diretoria quanto à sua atuação, informando e

argumentando em favor de fatos e causas, bem como quanto ao funcionamento da
associação;
II - Reunir-se sempre que convocado pela Diretoria.

CAPITULO VI - Das eleições:

Art. 26 - A eleição para a Diretoria será realizada em Assembleia Geral Ordinária convocada
para este fim, oportunidade em que, após apresentação de relatório de atividades da gestão em
curso, serão abertas as inscrições para apresentação de nomes para compor a nova Diretoria.
Parágrafo único - A posse da nova Diretoria se dará em ato continuo.
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CAPÍTULO VII - Do património:

Art, 2 7 - 0 património do Coletivo Feminino Plural será formado através de doações e
contribuições de associadas, bem como de convénios, parcerias, financiamentos, projetos e
acordos, ou outros instrumentos juridicamente previstos na legislação, que visem à execução
de programas e atividades específicas.
§1,° - O Coletivo Feminino Plural somente se extinguira por decisão de 2\ das associadas em
Assembleia Geral Extraordinária, convocada para tal fim.
§ 2° - Em caso de dissolução da entidade, o respectivo património líquido será transferido a
outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos da Lei n° 13.019/2014 e
cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo desta.
§ 3° - A associação não distribui entre as suas associadas, conselheiras, direíoras, empregadas,
doadoras ou terceiras, eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou
líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu
património, auferidos mediante o exercício de suas atividades; que os aplique integralmente
na consecução do respectivo objeto social.
Art. 28 - As fontes de recursos para a manutenção da associação serão advindas de doações de
suas associadas, convénios, parcerias, financiamentos, projetos e acordos, ou outros
instrumentos juridicamente previstos na legislação.
Parágrafo único - As rendas, recursos e eventual resultado operacional da associação serão
aplicadas integralmente no território nacional e na manutenção e desenvolvimento dos
objetivos institucionais.

:

CAPÍTULO VIU-DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 29 - A alteração do presente Estatuto só poderá realizar-se com voto de 2/3 das presentes
à Assembleia, convocada especialmente para este fim, não podendo ela deliberar em primeira
convocação, sem a maioria absoluta das associadas, ou com menos de 1/3 nas convocações
seguintes.
Ait. 30 - As associadas não respondem subsidiariamente pelas obrigações da entidade.
Art. 31 - Os casos omissos no presente estatuto serão resolvidos pela Díretoria.

]
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Porto Alegre, 12 de setembro "de 2017.
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