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Artigo 1° - A Associação Fala Mulher, fundada em 07 de fevereiro de 2004 com 

Sede na Rua Álvaro Nunes, 184 - Campo Belo — São Paulo / SP - CEP 04612-070, é 

uma associação civil, de direito privado, sem fins lucrativos e económicos, com Sede 

e foro no município de São Paulo, Estado de São Paulo. 

Parágrafo Único - A Associação Fala Mulher terá duração por tempo 

indeterminado. No desenvolvimento de suas atividades, a entidade observará os 

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

da eficiência e não fará qualquer discriminação de raça, cor, etnia, género, idade, 

orientação sexual ou religião. 

Artigo 2° - A Associação Fala Mulher, inspirada nos valores fijndamentais da 

pessoa humana, de uma sociedade democrática e sem exclusão social, com 

inequívoca posição em favor dos exdutdos e marginalizados, tem por missão a 

defesa da vida e por finalidades: 

a) Promover ações para garantir a cidadania e igualdade dos sexos e 

autonomização das mulheres em situação de risco social e para a eliminação de 

todas as formas de discriminação de género, raça, cor, etnia, idade e orientação 

sexual; 

b) Promover a autqnomia das mulheres para que elas possam descobrir suas 

próprias forças, tomar decisões e adquirir maior controle sobre suas vidas; 

c) Resgatar a autoestima da mulher, idoso, criança e adolescente, vitimas de 

violência donríéstica e familiar; 

d) Prestar proteção social, assistência e orientação às mulheres, idosos, crianças e 
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olescentes vitimas de violência doméstica e familiar ou em risco pessoal e social e 

companhamentos às famílias com um ou mais de seus membros em situação de 

ameaça ou violação de direitos; 

e) Fomentar a discussão sobre género e propor ações afirmativas às mulheres, 

idosos, crianças e adolescentes no âmbito da sociedade; 

f) DenurKúar toda forma de discriminação e violência contra os direitos humanos 

fundamentais; 

g) Assessorar e articular os movimentos sociais, lideranças, grupos e pessoas na 

promoção de políticas públicas voltadas para a defesa dos direitos humanos, 

desenvolver atividades de promoção humana, social, cultural e educacional na 

perspectiva de género; 

h) Promover e realizar a formação e capacitação de pessoas e grupos, através de 

publicações, seminários, cursos, ciclos de debates, atividades culturais, e outras 

formas de expressão em defesa de seus direitos fundamentais; 

i) Realizar eventos inclusive em convénio com outras entidades que promovem os 

direitos da mulher, idoso, criança e adolescente; 

j) Articular-se ou filiar-se às entidades ou organizações que visam objetivos afins, 

nacionais, ou estrangeiras; 

k) Atuar continuamente em direção à igualdade de género; 

1) Sensibilizar sobre a convivência e o exercício da cidadania; 

m) Promover a proteção social à criança e adolescente, em situação de 

vulnerabilidade e risco, através da realização de atividades de convivência grupai, 

bem como favorecer aquisições para a conquista da autonomia, cidadania, mediante 
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fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Por intermédio de informação, 

municação, defesa de direitos e ações que possibilitem a ampliação de suas 

potencialidades como pessoa em desenvolvimento e atividades que contribuam para 

redefinição de vivendas de isolamento e prevenção de situações de risco social; 

n) Implantar e manter projetos integrados de ações junto às mulheres, idosos, 

crianças e adolescentes em situação de risco social, podendo para tanto criar ou 

ampliar unidades de atendimento permanente; 

o) Fornecer espaços para auto-sustentação, desenvolvendo habilidades para o 

trabalho em vários setores, para mulheres, idosos, crianças e adolescentes em risco 

social. 

Parágrafo Primeiro - Considerando a reafirmação nos direitos humanos 

fundamentais, na dignidade e no valor da pessoa humana, na igualdade de direitos 

entre homens e mulheres, a Associação Fala Mulher também declina favorecer a 

superação da situação de violação de direitos, a potencialização da autonomia, o 

fortalecimento da convivência familiar e comunitária. 

Parágrafo Segundo - A As^xáa<^o Faia Multef não distribui entre seus 

associados, conselheiros, diretores, empregados ou doadores eventuais excedentes 

operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações participações ou parcelas 

do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e os aplica 

integralmente na consecução do seu objetivo social. 

Artigo 3° - A critério de sua diretoria, para a realização dos objetivos indicados neste 

estatuto, a Assodaçâo Fala Mulher poderá realizar bazares, feiras, bem como 

celebrar convénios, contratos, acordos e termos de parcerias com empresas 

privadas, empresas públicas e de economia mista, bem como com Órgãos Públicos, 

organizações, fundações, entidades de classe, outras associações e instituições 

financeiras públicas ou privadas, desde que o pacto não implique em sua 

subordinação ou vinculação a compromissos e interesses conflitantes com os 
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de.s4^p /Artigo 4° - A Associação Fala Mulher poderá adotar um Regimento Interno, 

aprovado pelo Conselho Diretor, com a finalidade de regular e detalhar as 

disposições contidas neste Estatuto. 

Artigo 5° - Para realizar sua missão e seus objetivos, a Associado Fala Mulher 

poderá se organizar em tantas unidades quantas forem necessárias, em qualquer 

parte do território nacional. 

Titulo II- Dos Associados, seus Direitos e Deveres 

Artigo 6° - A Associação Fala Mulher é constituída por número ilimitado de 

associados que compartilham os objetivos e princípios da associação. São 

distribuídos nas seguintes categorias: 

I - Associados fundadores: são aqueles que participaram da Assembleia de 

fundação da Associação Fala Mulher, assinando a respectiva ata e comprometendo-

se com suas finalidades; 

II - Associados efetivos: são aqueles incorporados pela aprovação da Assembleia 

Geral a partir da iíKiicação realizada pelos assodadc^ fuíK^dores. 

São pessoas físicas ou jurídicas, que se identificam com os objetivos da Fala Mulher 

e interessadas em participar de suas atividades. 

Parágrafo Primeiro - Os associados fundadores e efetivos compõem o Conselho 

Consultivo da Associação Fala Mulher ^ - . r 

Parágrafo Segundo - Os associados, independentemente da categoria, não 

respondem subsidiária nem solidariamente pelas obrigações da Associação Fala 

Mulher, não podendo falar em seu nome, salvo se expressamente autorizados pela 

Diretoria. 

Parágrafo Terceiro - Do ingresso de novos associados: se dará mediante 
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sc)iicitação formal dos interessados à Diretoria e posterior aprovação da Assembleia 
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Artigo 7* - São direitos de todos os associados: 

- participar e tomar parte com direito a voz, daAssembleia Geral; 

U - votar e ser votado para os cargos etetiv^ da AsscK îação Fala Mulher. 

Artigo 8*' - São deveres de todos os associados: 

I - cumprir as disposições estatutárias e regimentais; II - acatar as decisões da 

As^misieia Geraíí 

111 - zelar pelo bom nome e pelo fiel cumprimento dos objetivos da Associação Fala 

Mulher. 

Artigo 9° - Poderá ser excluído da Associação Fala Mulher, havendo justa causa, o 

associado que descumprir o presente Estatuto ou praticar qualquer ato contrário ao 

mesmo. A demissão dos associados se dará: 

A - Por vontade própria, mediante pedido formal de exclusão; 

B - Pelo não cumprimento dos deveres de associado constante neste Estatuto; 

C - Por qualquer ação contra os objetivos ou finalidades da Associação Fala Mulher, 

comprovada por comissão de três integrantes, indicados pela Diretoria, que deverá 

encaminhar os respectivos resultados à apreciação da Assembleia Geral. Para os 

casos de exclusão, os associados ficam automaticamente suspensos de suas 

atividades junto à Fala Mulher, a partir da data de formalização do seu pedido de 

exclusão ou da sua indicação de exclusão. 

Parágrafo Primeiro - A decisão de exclusão de associado será tomada pela maioria 

simples dos membros da Diretoria. 

Parágrafo Segundo - Da decisão da Diretoria de exclusão do associado caberá 

recurso à Assembleia Geral. 

t 

Artigo 10° - A Associação Fala Mulher reger-se-á pelo presente Estatuto e pela 
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Artigo 11° - A Associação Faia MyUier é composta peios ̂ u i n t e s órgãos: 

a) A Assembleia Geral; 

b) A Diretoria; 

c) O Conselho Consultivo; 

d) O Conselho Fiscal. 

CapitMiQ i - Da Assembleia Geral 

Artigo 12° - A Assembleia Geral, formada pelo Conseíbo Consultivo, é órgão 

soberano da entidade. 

Artigo 13° - Compete à Assembleia Geral: 

I - eleger, reeleger ou destituir os membros da Diretoria, membros do Conselho Fiscal e 

empossá-los; 

II - decidir sobre a reforma do Estatuto, apresentada pela Diretoria; 

il - aprovar as contes da asscxíisção: 

iV- deliberar sobre a extinção da associação. 

Artigo 14° - A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente uma vez por ano, no 

primeiro trimestre, e extraordinariamente quando convocada pelo Presidente ou por um 

quinto, no mínimo, dos integrantes do Conselho Consultivo. 

Artigo 15®- A convocaçio para as reuniões será feita por meio de edital afixado na 

sede da Associação Fala Mulber, por carta enviada ao Conselho Consultivo, ou por 

qualquer outro meio eficiente, com antecedência mínima de dez dias; 

Parágrafo Único - A Assembleia Gera! será realizada em primeira convocação com a 
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maioria absoluta dos membros do Conselho Consultivo e, em segunda convocação, 

após trinta minutos, com qualquer número. 

/ 
rfígo 16°- Todas as deliberações da Assembleia Geral deverão ser aprovadas pela 

:f%/hnaioria simples dos votos dos presentes. 

Artigo 17°- A Assembleia Geral será presidida pelo Presidente, e as decisões serão 

aprovadas pela maioria simples dos votos dos presentes. 

Parágrafo Único - para as deliberações referentes a alterações estatutárias, 

destituição de membros da Diretoria e dissolução da associação, exige-se o voto de 

dois terços dos presentes à Assembleia especialmente convocada para esse fim, não 

podendo a Assembleia deliberar, em primeira Gonvccação, sem apresença da maioria 

attôoluta dos associados plenos, ou com menos de um terço nas convocações 

seguintes. 

Capitulo II - Da Diretoria 

Artigo 18° - A Diretoria será composta por um presidente, um vice- presidente, um 

secretário e tesoureiro, com mandato de dois anos admitindo-se a reeleição para o 

mesmo cargo. 

Parágrafo Único - Os integrantes da Diretoria fazem parte do conselho Consultivo, com 

plenos direitos. 

Artigo49° - Compete à Diretoria: 

I - Elaborar programa anual de atividades da Associação e acompanhar sua 

execução; 

II - Apresentar ao Conselho Consultivo o relatório anual das atividades, bem como 

encaminhá-lo aos órgãos competentes. 

III - Resolver questões relativas à admissão, demissão e salários de funcionários; 
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Autorizar a compra, venda ou doação de bens móveis e imóveis; 

II - Decidir sobre a criação e extinção de filiais ou projetos de atendimento, 

comunicando oportunamente aos órgãos competentes; 

VIII - Nomear o coordenador das filiais ou projetos de atendimento; 

IX- Resolver os casos omissos no presente Estatuto "ad referendum' da Assembleia 

Geral; 

X - Apresentar relatório fiscal e contábil das atividades exercidas pela entidade ao 

Conselho Fiscal. 

Parágrafo Único - a Diretoria reunir-se-á sempre que for necessário, por convocação 

do Presidente. 

Artigo ao*»-Compete ao Presidente: 

I - Convocar e presidir as reuniões da Diretoria e asAssembleias Gerais; 

II - Representar a Associação Fala Mulher, ativa, passiva, judicial e 

extrajudicialmente, e, em geral, em suas relações com terceiros, podendo delegar 

procuração caso por caso, a oufro membro da Diretoria; 

III - Superintender os serviços da secretaria e tesouraria; 

IV - Delegar poderes a terceiros, em nome da Entidade, mediante outorga de 

procurações para fíns.^específicos e por pr^os determinados; 

V - Resolver os negócios urgentes, dando ciência à Diretoria ou ao Conselho 

Consultivo na primeira reunião que houver; 

VI - Autorizar pagamentos, mantendo e movimentando contas bancárias, sacando e 

endossando cheques e títulos de crédito em geral; 

VU - Ouvida a Diretoria, firmar convénios com órgãos dos poderes públicos federais. 
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estaduais e municipais, e também com entidades particulares; 

- Receber doações ou legados de particulares e subvenções dos poderes 

'^4)ÚDtíC0S. 

Artigo 21° - Compete ao Vice-Presidente auxiliar o Presidente em suas atribuições e 

substituí-lo em suas faltas e impedimentos temporários. 

Artigo 22° - Compete ao Tesoureiro: 

I - Organizar as rotinas dos serviços contábeis, supervisionar os serviços da 

Tesouraria e acompanhar os trabalhos do escritório de contabilidade e encaminhá-

los ao Conselho Fiscal para aprovação; 

li - Verificar periodicamente o quadro de pessoal da Associação Fala Mulher, assim 

como m respectivos Salários; 

III - Zelar pelo patrimônio da Associação Fala Mulher e ter sob sua guarda todos os 

documentos relativos à tesouraria; 

IV - Providenciar a previsão orçamentária da Associação Fala Mulher para 

aprovação da Diretoria e Conselho Fiscal competente; 

V - Abrir, manter e movimentar contas bancárias, sacando e endossando cheques e 

títulos de crédito em geral, em nome da Associação Fala Mulher; 

VI - Responsabilizar-se pelo saldo em caixa. 

Artigo 23° - Compete ao Secretário: 

i - Dirigir os sen/iços da Secretaria; 

II - Organizar o arquivo de modo a assegurar a preservação dos documentos da 

Associação Fala Mulher e atender a qualquer pedido de informação ou 

esclarecimento; _ 

III - Elaborar os relatórios, sempre que solicitado por ordem superior; 

iV - Escriturar os livros e demais documentos do arquivo; 

V - Redigir atas das reuniões da Diretoria e do conselho Consultivo; 
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VH-c Providenciar a documentação requerida para envio aos órgãos públicos. 
4í 

/Artigo 24° - A eleição da Diretoria será realizada a cada dois anos, mediante 

proposta de chapas apresentadas pela diretoria anterior ao Conselho Consultivo, 

que deverá a>nirmá-te pm m&mrm absotaía de seus membros presentes em 
Assembleia Geral especialmente convocada. 

Parágrafo Único - No caso de rejeição, a Diretoria deverá apresentar novas chapas 

de composição, quantas vezes forem necessárias para sua aprovação. 

Artigo 25** - A diretoria ou qualquer de seus membros poderá a qualquer tempo ser 

destituída por decisão de dois terços (2/3) dos membros do Conselho Consultivo, 

mediante Feuniãó especialmente ojnvoGada. 

Parágrafo Único - Em caso de destituição da Diretoria ou de algum de seus 

membros, o Conselho Consultivo indicará os novos diretores, não havendo acúmulo 

de cargos. 

Artigo 26° - Em caso de vacância do cargo de presidente, assume em seu lugar o 

vice-presidente. Em caso de vacância de qualquer outro cargo, será ele preenchido 

por indicação da diretoria remanescente, após «insulta individualizada aos 

integrantes do Conselho Consultivo e mediante aprovação prevista no art. 19. 

Capitulo III - Do Conselho Consultivo 

Artigo 27° - O Conselho Consultivo será composto por número indefinido de 

pessoas, que tenham assinado a ata de ftjndação da entidade ou que, 

fXDSteriormente indicadas e aprovadas pelos membros do referido ConselhO: 

Parágrafo Primeiro - A aprovação das indicações será por maioria simples dos 
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integrantes do ConseJJio. ^licrofilme N, 173.823 

Parágrafo Segundo - Os integrantes do Conselho Consultivo que não assinarem a 

ata da assembleia Geral Ordinária por duas vezes consecutivas estarão 

automâtií^tTiente de^alufdos:. 

Artigo 28° - Compete ao Conselho Consultivo: 

a) Confirmar intepantes da ÍMic^mm e do próprio Conselho, m forma prescrita 

neste Estatuto; 

b) Traçar as linhas gerais de ação da instituição, subsidiar e propor meios e 

indicativos para a consecução de seus objetivos, estabelecer as metodologias das 

atividades. 

Artigo 29° - O Conselho Consultivo reunir-se-á ordinariamente uma vez por ano. 

em data consensualmente determinada, para promoveraavaliaçaoeprogramaçao das 

atividades da !nstiluiçi0. 

Parágrafo Único - As reuniões do Conselho Consultivo, que serão presididas pelo 

Presidente da Diretoria, serão realizadas com qualquer número de conselheiros 

presentes. 

Capítulo iV - Do Conselho Fiscal 

Artigo 30* - O Conselho Fiscal será composto por (3) três membros de idoneidade 

conhecidos, indicados e aprovados pela diretoria. Órgão responsável pela 

aprovação das contas e fiscalização da gestão da Associação Fala Mulher. 

I - O mandato do Conselho Fiscal será coincidente com o mandato da Diretoria. 

11- Em caso de vacância, o mandato será assumido por um novo membro indicado 

pela diretoria de idoneidade conhecida, através de nova Assembleia Geral 

especialmente convocada para essa finalidade, por aprovação da maioria dos 
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membros presentes. 

igo 31°- Compete ao Conselho Fiscal opinar sobre os relatórios de desempenho 

inanceiroecontábil, bem como, sobre as operações patrimoniais realizadas: 

I - examinar os livros de escrituração da entidade; 

II - examinar o balancete anual apresentado pelo Tesoureiro, opinando a respeito; 

III - apresentar relatórios de receitas e despesas, sempre que forem solicitados; 

IV - opinar sobre a aquisição e alienação de bens. 

TitMiQ IV — D? AdmínMração da? Filiais e PrpjetQg de A^en^iím^nto 

Artigo 32° - Em época determinada pelo Presidente, cada filial ou projeto de 

atendimento apresentará a previsão orçamentária, submetendo à aprovação da 

Parágrafo Primeiro - A contratação de funcionários, assessoria especial ou 

qualquer iniciativa que implique em despesas exigirá prévia consulta à diretoria da 

Associação Faia Mulher e dependerá de sua aprovação. 

Parágrafo Segundo — Todas as reformas ou aquisições devem ser solicitadas por 

escrito á diretoria da Associação Fala Mulher. 

Parágrafo Terceiro - As determinações contidas nos parágrafos 1° e 2° aplicam-se 

a todas as filiais e projetos de atendimento. 

t 

Parágrafo Quarto - O Regulamento de Compras e Contratações, para os serviços 
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conveniados, passara por consulta e aprovação da diretoria da Associação Fala 

Mulher, levando-se em conta a especificidade do serviço conveniado para definição 

^do^ valores a serem aplicados à filial. 

'Artigo 33** - O pedido de subvenção ou outro tipo de recurso financeiro para 

qualquer filial ou projeto de atendimento será feito através do Presidente, embora se 

destine a uma unidade especifica. 

Artigo 34° - Mensalmente cada filial ou projeto de atendimento enviara ao tesoureiro 

a relação das despesas e receitas, acompanhada dos respectivos comprovantes, para 

confecção dos balancetes e do balanço anual consolidado e posterior aprovação pelo 

Conselho Fiscal, 

Artigo 35° - Anualmente cada filial ou projeto de atendimento enviará à diretoria da 

Associação Fala Mulher relatório de suas atividades 

Titulo V - D o Patrimônio 

Artigo 36" - Constituem fontes de recursos da Associação Fala Mulher: 

I - as doações e dotações, legados, heranças, subsídios e quaisquer auxílios que lhe 

forem concedidos por pessoas físicas ou jurídicas, de direito privado ou de direito 

público, nacionais ou estrangeiras bem como os rendimentos produzidos por esses 

bens; 

II - as receitas provenientes dos serviços prestados, da venda de publicações, bem 

como as receitas patrimoniais; 

III - a receita proveniente de contratos, convénios e termos de parcerias celebrados 

com pessoas físicas e jurídicas, de direito público ou privado; 

IV - rendimentos financeiros e outras rendas eventuais. 

Artigo 37° - O patrimônio da Associação Fala Mulher será constituído por bens 
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móveis, imóveis, veículos, semoventes, ações e títulos da divida pública. 

Ar^go 38°- O patrimônio, as rendas, os recursos e eventual resultado operacional 

Associação Fala Mulher são integralmente empregados no território nacional e na 

/manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais. 

Titulo VI - Da Dissolução da Associação Fala Mulher 

Artigo 39°- No caso de não haver mais interesse dos associados em permanecer 

associados, em decisão tomada por assembleia geral ou por outros motivos que 

sejam de interesses dos associados fundamentados na missão e finalidade desse 

estatuto, a presente entidade será dissolvida. 

Artigo 40° - Em caso de dissolução da Associação Fala Mulher, nos termos do 

artigo 61 do Código Civil, o seu patrimônio liquido será transferido à outra pessoa 

jurídica de igual natureza municipal, estadual ou federal que preencha os requisitos 

da Lei 13.19/2014 e que tenha fins idênticos ou semelhantes da Associação Fala 

Mulher. 

Titulo VII - Das Prestocõesde Contas Sociais 

Artigo 41° - A apresentação de prestação de contas sociais da Associação Fala 

Mulher reza pelo Principio Constitucional da Publicidade, Transparência e Informação, 

externando a gestão administrativa e sua escrituração em conformidade e 

observância com os princípios fundamentais de contabilidade e das Normas 

Brasileiras de Contabilidade. 

a) A Diretoria, após aprovação do Conselho Fiscal, ao fim de cada exercício ou ano 

social, deverá elaborar demonstrações financeiras, com base na escrituração 

contábil, com o fm de exprimir claramente a situação das atividades desenvolvidas 

pela entidade, o alcance delas e da destinação de seus recursos e patrimônio, dentre 

os quais estão o balanço e a demonstração do resultado do exercício. 
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b) as demonstrações de cada exercício serão publicadas por qualquer meio eficaz, no 

ramento do exercício fiscal, ao relatório de atividades e demonstrações 

finaíhceiras da entidade, incluídas as certidões negativas de débitos com a 

evidência Social e com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço- FGTS. 

fcolocando-os à disposição para exame de qualquer cidadão. 

Titulo VIII — Das Disposições Gerais 

Artigo 42° - Os integrantes do Conselho Consultivo e os da Diretoria executiva não 

respondem, nem mesmo subsidiariamente pelas obrigações contratadas pela 

instituição. 

Artigo 43°- Não recebem os membros da diretoria, consettieiros, associados, 

instituidores, benfeitores ou equivalentes, remuneração, vantagens ou benefícios, 

direta ou indiretamente, por qualquer forma ou titulo, em razão das 

competências, funções ou atividades que lhes sâo atribuídas pelos 

respectivos atos constitutivos. 

Artigo 44° - Este Estatuto poderá ser reformado, em todo ou em parte, por decisão de, 

pelo menos, dois terços dos integrantes do Conselho Consultivo. 

Artigo 45°- Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria e referendados pela 

Assembleia Geral. 

TitMiQ IX—D?? DispQ^içQes Tr^ngitóri^? 

Artigo 46° - Integram o primeiro Conselho Consultivo da entidade as pessoas que 

participaram da Assembleia de sua fundação e assinaram a ata de sua constituição. 

Artigo 47°- O Presidente da Diretoria está autorizado a proceder ao registro deste 

Estatuto. 
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Artigo 48° - O presente Estatuto foi votado e aprovado na Assennbleia Geral realizada 

em 18 de Outubro de 2018 e entrará em vigor a partir da data de sua aprovação, 

^^avendo o mesmo ser registrado em cartório. 

São Pauio, 18 de Outubro de 2018. 

Edwigesxúcia Horváth 

Presidente 

v . V 
Janaina Marin Rangel 

Viĉ e Presidente 
/ 
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