ESTATUTO I}A ALIANÇA EVAI{GEI.ICA PRÓ.CAPELANIA MILITAR
E DE SEGURANÇA PUBLICA DO BRASIL
(5" CONSOLTDAÇÃO)

PREÂMBULO

A ALIANÇA EVANGÉLICA PRÓ.CAPELANIA MILITAR E DE SEGURANÇA
pÚeuCe DO BRASIL, também designada,AcMEB, foi fundada no dia 07 de
de

lTzembro
2005 com o nome de ASSOCIAÇÁO PRO-CAPELANIA MILITAR. EVANGELICA DO
BRASIL quando, em conformidade com o art. 5o, incisos VII, XVII, XVIII e XXI da
Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 1988, e do Livro I, Título II,
Capítulo II da Lei no 10.406 de 2AAZ - Código Civil Brasileiro, os representantes da
Convenção Batista Brasileira (CBB), da Convenção Batista Nacional (CBN), da Convenção
Geral das Assembleias de Deus no Brasil (CGADB), da lgreja Metodista (IM), da Igreja
Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB), da Igreja Evangélica Luterana do Brasil
(IELB), da lgreja Presbiteriana do Brasil (IPB), da União das Igrejas Evangélicas
Congregacionais do Brasil (UIECB) e, ainda, o representante do Conselho Nacional de Igrejas
Cristãs (CONIC) reuniram-se em Assembleia de Constituição. No dia 01 de outubro de 2013
a ACMEB passou a denominar-se ALIANÇA PRÓ-CAPELANIA MILITAR EVANGÉLICA
DO BRASiL e, u partir do dia 28 de março de 2019, ALIANÇA EVANGÉLICA PRÓCAPELANIA MILITAR E DE SEGURANÇA PÚBLICA DO BRASIL, mantida a sigla
ACMEB.
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Àrt. 1" A Aliança Evangélica

Pró-Capelania Militar e de Segurança Pública do Brasil,
também designada ACMEB, constituída no dia 07 de dezembro de 2005, é uma entidade
religios4 pessoa jurídica de direito privado, constituída em associação civil, sem fins
econômicos, com prazo indeterminado de duragão, com foro na cidade ds Brasília e sede no
SDS, EdiÍício Venâncio Júnior, Bloco M, Entrada 14, CEP 74394-940.
§ 1" O nome Aliança Evangélica Pró-Capelania Militar e de Segurança Pública decorre
da abrangência interdenominacional do seu canâter representativo, do âmbito nacional de sua
atuaiao e da diversidade de instituições alvo de sua missão.
§ 2'A nattxeza religiosa da ACMEB e a conÍiguração do seu carisma missionário se
exprsssam por meio de sua proposta de trabalho de Capelania para o âmbito das Forças
Armadas e Instituições de Segurança Pública especialmorte nos campos religioso, espiritual,
social, educativo, filantrópioo, cívico e humanitário.
§ 3' A ACMEB é autônoma e soberana em suâs decisões tomadas conforme este
Estatuto estabelece, não se subordina ou se sujeita a qualquer ingerência religiosa ou políticopartidária, adota a Bíblia Sagrada como regra de fé e práttica e, como síntese douÍinária,
orienta-se pela Declaração de Fé aprovada em Assembleia Geral.

Art.2" A ACMEB tem por missão precípua representâr os filiados nos assuntos refersntes ao
trabalho de Capelania" perante os Ministérios da Defesa, da Justiça e da Segurança Públicq
perante as Forças Armadas, Instituições de Segurança Pública e outras organizações do Poder
Público, em quaisquer de seus níveis e expressões e, aind4 perante organizações privadas,
tendo em vista a promoção dos fins colimados neste Estatuto.
Parr{grafo único. Para os efeitos deste Estatuto, as Forças Armadas e Instítuições de
Segurança Pública são designadaso doravante, simplesmente, Forças de Segurança.
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30 São Íins daACMEB:
I. exerçer a representação a que se refere

o art.Zo;
II. promover estudos, troca de exporiências, elaboração de doutrinas, deÍinição de
posicionamentos e pareceres relacionados ao trabalho de Capelania realaado nas Forças de
Segurança;
III. assessorar as Forças de Seguranga tendo em vista a criação e/ou implementação do
serviço de assistência religiosa;

fV.
V.

exercer a supervisão eclesiástica das fiÍiais;
celebrar parceria com igrcjas locais, visando rcalízx projetos ou ações específicas, a
título de colaboração com as Forças de Segurança;
YI. promover cursos, congressos, seminários, palestras, encontros, retiros, interclknbios e
outros eventos destinados ao aprimoramento teológico-pastoral e à capacitação profissional
continuada dos capelães evangélicos e demais interessados;
YII. analisar e harmonizar matérias conceraentes às atividades pastorais exercidas pelos
capelães evangélicos no âmbito das Forças de Segurança e repassar os resultados aos
interessados;

VIII. publicar, viabilizar e apoiar a publicação e diftsão de obras litenárias relacionadas ao
trabalho de Capelania em geral;
D(. promover a difirsão e distribuição da Bíblia Sagrada no âmbito das Forças

de

Segurança, bem como propor, rcalizar e apoiar iniciativas relacionadas à promoção da
qualidade de vidade seus integrantes;
X. colaborar, a critério da Diretoria Executiva da ACMEB (DIREX), com o fomento do
trabalho de Capelania em organizações não integrantes das Forças de Segurança;

XI. divulgar as atividades

relacionadas com

o úabalho de Capelania
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Segurança;

XII.
XIII.

promover o voluntariado;

G'
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promover a ética, a pM, & cidadania, os direitos humanos, a democracia e outros
valores universais;
§ 1o Para efeito deste Estatuto as filiais de que trata o inciso [V são as congregações
religiosas de can{ter interdenominacional formadas por fieis evangélicos membros de Forças
de Segurança, que estabelecerem vínculos de filiação administrativa e eclesiástica junto à
ACMEB.
§ 2' A atividade representativa das Íiliais só poderá ocorrer mediante delegação
expressa do Presidente daACMEB.

Art.4o A ÁCMEB é composta pelas seguintes categorias de filiados:
I. nato: denominação religiosa evangélica com existência legalmente estabelecida no
Brasil há" no mfuiimo, 05 (cínco) anos, designada denomínaqãs filíada, a qual se fârá
representar por meio de 03 (três) representantes por ela indicados;
II. capelão: clérigo(a) que esteja exercendo ou tenha exercido ministério de Capelania ern
Forças de Segurança.
IlI. colaborador: pessoa física desde que membro de denominação wangélica;
lV. honorário: pessoa jurídica ou fisica que tenha prestado relevantes serviços à ACMEB.
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Art.S'São formas

de admissão de

filiados:
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Capítulo II
DA COMPOSTÇÃO, ÂrrMr§SÃO, DEMI§SÃO p EXCLUSÃO

s
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I. nato: é admitida pela DIREX, mediante a apresentação dos documentos abaixo
relacionados:
a/ requerimento de admissão conforme modero aprovado pela DIREX;
ó/ histórico da entidade;
c) estatr.rto social (cópia autêntica);
d/ comprovante de registro no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas (CNpI);
e) ata de eleição da Diretoria (cópia autêntica);
declaração de fé ou equivalente;
g) declaruçilo de aceitação do Estatuto da ACMEB;
II. capelâo e colaborador: mediante requerimento encaminhado à DIREX;
III. honorário: mediante título outorgado pela DIREX.
§ 1'Â admissão de filiados dar-se-á por ato da DIREX, após a análise e aprovação da
documentação apresentada.

fl

§ 2'Imediatamente após o ato de admissão, competiriá à cada denominação fitiada
encamínhar à DIREX os nomes de seu Presidente, Oe d: (três) representantes
é O: lt Cs;
suplentes.

Art

6o São formas de demissão de

filiados:
voluntária: mediante solicitação por escrito;
po. deliberação da DIREX nos casos de abandono e mediante ausência injustificada
a
- - ll.
(duas)
02
reuniões ordinárias consecutivas da Assembleia Geral.

I.

Art.7"

I.

São formas de exclusão de Íiliados:

(E

automática: no caso de morte, perda da ordem ou da condição de membro
denominação religiosa evangélica;
II. justa oausâ: por descumprimento intencional do Estatuto.
§ In A justa causa ssrá apurada e relatada pela Comissão de Étioâ" nos termos do
Regimento Interno (RI).
I. o relatório conclusivo será submetido à DIREX' cabendo recurso à Assembleia Geral,
delib_erando-se por maioria dos filiados votantes prese,lrtes;
II. a DIREX adotará o relatório ou o rrjeitanámotivadamente;
fica assegurado o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos previstos
no
- -m.
RI.
§ 20 recebida a comunicaçâo de impedimento, a exclusão será efetivada por ato do
pesidente da ACMEB, que a relatará à Assembleia.
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A demissão

e a exclusão não geram quaisquer direitos ou expectativas desses.

CapÍtulo III
DO§ DIREITOS E DEYERES

Art 90 São díreitos dos filiados:
I. exercer o uso da voz nas reuniões
categoria de Íiliação;

da Assembleia Geral, independentemente da

II. participar das atividades da ACMEB, na forma do presente Estatuto;
IIL ser eleito parl quaisquer cargos previstos neste Estatuto e no RI,

desde que seja
represeatante de filiado nato ou seja filiado capelão e, exc,sto para
cargCIs na DIREX, desde^

IV.

Exercer o direito de votaro desde que seja representante da categoria
de filiado

i' 0Fi,:r 5 Êmffit;f4:Í:-.iotülll.,*ci : ,::§sc;s ;-o :,1 .i;iÂv a maryam oo r4rstcr

lg@,io:--__e0

?s

::

nato.

$
3

;
sousaRlbslm
ôiiãia! §ubatltuio

Wr*

o,

tl,
:,
(+)
o
ü) rÍ)

'to) lrU

u
=+

at

()
(g
cr}

-ó
Õ
d

o

13

Parágrafo único. Para concorrer à eleição aos c&rgos da DIREX os candidatos deverão
ate,nder aos requisitos estabelecidos no art.13 e §eus parrágrafos 10 e 2n.

Art.

10. §ão deveres dos filiados:

I. contribuir material e Íinanceiramente, conforme plano de contribuição adotado pela
e homologado pela Asse,lnbleia Geral;

DIREX

IL colaborarna consecução dos fins daACMEB;
m. manter postura ética.
CaPítulo IY
DOS RECIIRSOS E PATRIIíIONIO

Art

11. São fontes de custeio:

I. contribuição dos filiados;

II. doações;
m. rspasses oriundos de convênios, termos de parceria, termos de colaboração, termos de
fomento e parcerias com entidades públicas e privadas;
IV. outras fontes de obtenção de rccursos aprovadas pela DIREX.
§ 1o A responsabilidade principal pelo custeio e investimento

é

das denominagões

filiadas.

(tI

.1, C»

§ 2' O salário mínimo nacional será usado como referência para fins de cálculo

a
aô= rí)

contribuições mensais dos fi liados.

Art.12. O patrimônio

-t<D LL

e
ÍE

será formado por meio de doações, Iegados e aquisição de bens

OI

e imóveis registrados em nome da ACMEB, ficando sua utilização restrita à consecução dos
fins estabelecidos neste Estatuto.

Capítulo Y
DA ADMII\IISTRAÇÃO E REPRESENTAÇÃO

Art

A

administração da ACMEB caberá à DIREX eleita e ernpossada em reunião
ordiniária da Assembleia Geral, com a seguinte composição:

13.

I.

Preside,nte;

II. Primeiro e Segundo Vice-Presidente;
m. Primeiro e Segundo Sesretário;
ry. Primeiro e Segundo Tesoureiro;
V.

02 (dois) Vogais.
§ 1'Os eleitos para os cargos da DIREX deverão dispor de tempo livre para cumprir
atribuições estatutárias pertinentes aos seus respectivos sargos.
§ 2n Pma concoÍrôr aos cargos de Presidente, Primeiro e Segundo Vice-Presidentes os
candiútos deverão atender aos seguíntes requisitos:
ter sido ordenado ao Ministério Pastoral ou equivalente;

I.

II.

possuir surso de nível superior, preferencialmente de Teologi4 ou çurso

de

especialização latu sensu em Teologia;
III. possuir no mínímo I0 (dez) anos de efetivo exercício do Ministério Pastoral;
lV. ser recomendado pela Comissão de Indicação.
§ 3'É conferida ao Presidente da ACMEB a dignidade de Bispo em decorrência da

ratweza ministerial dos seus enÇargos.
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Art.

\tH
14. Compete ao Presidente:

I.

representar

judicial e extraj udicialmente;
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II. assinar conjuntamente com o Primeiro Tesoureiro balancetes contábeis, relatórios
Íinançeiros, documentos patrimoniais, escrituras de compra e venda de imóveis, zelat das
finanças, podendo abrir, movimentar e encslrar contas bancárias, assinar cheques e dernais
documentos;
III. convocar e dirigir todas as reuniões da Assembleia Geral e da DIREX, na fotma
estatutária e regimental;
fV. assinar atas conjuntamente com o Primeiro Secretrário;
V. autorizar o pagÍunento das despesas;
VI. propor à DIREX a eleição e exoneração do Secretário Geral;
VII. relatar atividades;
VIII. coordenar as ações do Secletário Geral;
D(. exercer o voto de qualidado, em caso de empate;
X. outorgar procuração públíca com poderes parâ abertura, movimentagão, encerraÍnefito
de conta bancfuia e emissão de cheques, em qualquer parte do território nacional;
XI. cumprir as atribuições pastorais e episcopais peculiares ao exercício do cargo,
conforme estabelecido no R[.
Parágrafo únÍco. O Presidente poderá delegar ao Seoretário Geral as atribuições
contidas nos incisos II, IV, V e YII deste artigo, outorgando-lhe procuração públic4 sempre
que necessário.

Art

o)

substituir o Presidentê êm suas ausências ou impedimetrtos, e suoedê-lo no caso de
vacância, observada a ordem de preced&rcia;
II. auxiliar o Presidente em suas atribuigões, nos termos do RI.
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I.

ao Primeiro e Segundo Vice-PresidffitÊ:
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16. Compete ao Primeíro SecretáÍio:
substituir os Vice-Presidonteso observada a ordem de precedência;
III. lavrw e assinar as atas das reuniões da Assembleia Geral e da DIF.EX;
receber e despachar as coffsspondências adminisüativas;

I.

ê

III.
fV. ordenar a documentação administrativa, inclusive Íichários, Iivros de atas, registro de
pÍesença, mat{cula e rol de filiados;

V.

providenciar a confecção de impressos, comunicações internas, expedição de bolains
e resumo de conclaves, tanto das reuniões da Assembleia Geral, como da DIREX.
Parágrafo único. As atribuições contidas nos incisos III, [V e V deste artigo poderão
ser executadas em coordenação com o Secretiário Geral.

Art

17. Compete ao Segundo Secretiário auxiliar o Prímeiro Secretário, sempre

que

solicitado, e substifuÊlo em suas ausências, impedimentos ou, ainda, em cÍlso de vacância do
§argo.

Art.

18. Compete ao Primeiro Tesoureiro:

I.

zelar das Íinanças, podendo abú, movímentâr e enceÍÍar contas bancárias, assinar
cheques e demais documentos conjuntamente com o PresidenÍe ou com o Secretário Geral,
quando este receber delegação expressa do Presidente para esse fim;
II. receber, guardare escriturtros valores;
m. efetuar pagamentos autorizados;
fV. apresentar relatório financeiro à reunião ordinária da Assembleia Geral, bienalme,lrte,
e à DIREX, no interregno dessq para coúecimento, deliberação e aprovagão.

Aú. I9. Compete ao Segundo Tesoureiro auxiliar o Prímeiro Tesoureiro, sempre quê
solicitado, e substifuí-lo em suas ausências, impedimentos ou, ainda" em caso de vaoânoia do
cargo.
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Parágrafo único. O Brsidente comunicará por escrito à agência bançátria onde a
ACMEB possuir conta o período durante o qual o Segundo Tesoureiro substituirá o Primeiro,
inclusive, com a atribuiçÍio de assinar e emitir cheques.

Art

20. Compete aos vogais auxiliar os membros da DIREX, sempre que solicitado, bem

como
na execução das atividades cotidianas da ACMEB.

Art. 21. Competg ainda, ao Primeiro e Segundo Vice-Presidente, Primeiro e Segundo
Secretários e himeiro e §egundo Tesoureiros e aos Vogais acompanhar o Presidente em
visitas e reuniões de caráter institucional.

Atí

?:2.

O mandato dos membros da DIREX terá a duração de 04 (quatro) anos, sendo

permitida reeleição.

Art.23. Os membros

da

DIREX não rccebem remuneração pelo exercício de suas funções.

Capítulo VI
DA CON§TrTUrÇÃO E TUNCTONAMENTO DE ÓRCÃOS DELTBERATTVOS
Seção

I:

Da Assembleia Geral

mráxímo da ACMEB' reunindo-se ordinriamentq a
primeíro
quadrimestre
(dois)
no
e, extraordinariamente, quando necessário, para
anos,
caáa02
tratar de assuntos definidos em edital de convocação.

Art.24. A Assembleia Geral é o órgão

Art.25. A Assembleia Geral setá convocada:

I.
II.
ilI.

pelo Presidente;
conjuntamente, por requerimento de 03 (três) membros da DIREX;
conjuntamente, por requerimento de 1/5 (um quinto) dos representantes de filiados

natos.

Parfur*fo único. A convocação da Assembleia Geral para suas reuniões ordinárias farse-á com antecedência mínima de 30 (trinta) dias e para suas reuniões extraordinárias com
antecedência mínima de 10 (dez) dias, por meio de edital afxado em Iocal próprio na sede, e
ainda pelo envio de cópia do edital a todos os filiados, por meio de correspondência simples,
admitido o uso de mensagem eletrônica.
Art.26. A AssembleiaGeral, em $ras reuniões ordinárias e extraordinárias, instalar-se-á com
um número indetenninado de Íiliados não votantÊs e com uma representagão de filiados
votantes, que são os natos, observados o quórum ç intervalo de cada convocação, conforme
abaixo:

I.

primeira convocação, com a presença mínima de metade mais um dos represertantes

de filiados natos;

II.

segunda convocação, com a presença mínima de l/4 (um quarto) de re,presentantes de
filiados natos, decorridos 30 (trinta) minutos da primeira.

m. terceira

e última convocaçâo, com qualquer número de representantes de filiados

natos, decorridos 15 (quinze) minutos da segunda, desde que entre eles estejarn presentes 05

(cinco)membros

daDIREX.

Ar;2l.Compete privativamente àAssembleia

§I

Geral:
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I.

eleger os membros da DIREX, do Conselho Fiscal, da Comissão de Ética e de outos

órgãos estatutários;

II. homologar o relatório de atividades, o

planejamento estrategico quadrienal

e

o

planejamento orçamentfoio anual;
III. homologar o RI;
IV. adquirir, alienar, permutar ou onsrar bens imóveis;
V. aprovar mudança da sede e da denominação;
VI. alterar e reformar o Estafirto;
VII. destituir e substituição de membros da DIREX;
VIII. dissolver aACMEB;
D(. deliberar sobre outros assuntos especificados no edital de convooação e ainda sobre
aqueles encamiúados pela DIREX.

§ In Os incisos fV, V, VI, VII e YItr deste artigo só poderão sçr deliberados em reunião
extraordinária da Assembleia Geral.

Art

28. Com exceção da materia prevista no art. 35, as deliberações da Assembleia Geral

serão tomadas:

I.

nas reuniões ordinrárias: pelo voto favorável de metade mais um dos representantes de
Íiliados natos presentes;
III. nas reuniões extraordinárias: pelo voto favorável de 2/3 dos representantes de filiados
natos presentes.
Parágrafo único. Na mesma Assembleia em que deliberar a destituição de membros
DIREX serão eleitos seus substitutos para o restante do mandato.
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Seção

II:
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Da Diretoria Executiva
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Arí29.

I.
II.
III.
fV.

Compete à DIREX, dentre outras atribuições:
administrar a ACMEB no interegno das reuniões da Assembleia Geral;
criar a Secretaria Geral da ACMEB;
eleger e exonerar o Secretfuio Geral;
contratm e demitir funcionários;
constituír e extínguir assessorias e conselhos especializados;
constituir e extinguir representação em qualquer parte do teffitório nacional;
criar, instalar e ou admitir filiais;

V.
VI.
VII.
VIII. aprovar, no final de cada ano aÍé 3l de dezernbro, o relatório de atividades,

o

planejamento estratégico quadrienal e o planejamento orçamentário do ano seguinte.
D(. analisar e aprovar, após parecer do Conselho Fiscal, as contas do ano civil anterior, e
submetê-las â reunião ordinária da Assembleia Geral para homologação;
X. deliberar sobre o estabelecimento de vínculos formais da ACMEB com organizações
públicas ou privadas, nos teÍtnos deste Estatuto e da legislação brasileira;
XI. aprovar plano de contribuigão financeira dos filiados;
)flI. apreciar pâreceres emitidos pelo Conselho Fiscal;
XIII. contratar auditoria especializada externa" por proposta do Conselho Fiscal;
XIV. aprovar relatório fmanceiro anual e encaminhá-lo à reunião ordinária da Assembleia
Geral subsequente, para homologação;
XV. opinar sobre assuntos Íinanceiros, sempre que necessírio;
XVI. deliberar sobre matéria recebida da Assernbleia Geral;
XVII. aprovar a criação do fundo de rcserva e deliberar sobre a sua utilização;
XVIII. resolver os casos omissos, nos termos do art. 49.
DIREX se reunir{ pelo menos, 03 (três) vezes por ano.
§
{
§ 2" A DIREX será convocada:
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I. por iniciativa do Presidente: mediante coÍrespondência simples, admitida a forma
eletrônic4 o uso de telefone ou pessoalmente; e
II. a requerimento de, no mínimo 03 (eês) de seus membros, no caso de impedimsnto ou
de recusa do Presidente, mediante correspondência simples, admitida a forma eleüônica.
§ 3'O quórum mínimo para as reuniões da DIREX será de 05 (cinco) membros, sendo
válidas as deliberações tomadas por, no mínimo, metade mais um dos prese,ntes.
§eçâo

III:

Do Conselho Fiscal

Aú

30. O Conselho Fiscal será composto por 03 (trôs) membros e 0I (um) suplente, eleitos e
empossados em Assembleia Geral, escolhidos denlre membros de denominações religiosas
evangélicas, preferencialmente fi liadas à ACMEB.
§ 1o Dentre os membros mais votados, o primeiro sená o Relator e o segundo o SubRelator.
§ 2o O mandato sená de 04 (quatro) anos e coincidirá com o da DIREX, sendo permitida
a reeleição de acordo com o Código Civil.
§ 3o Os membros do Conselho Fiscal não receberão remuneração de qualquer natureza.
§ 4'O Conselho Fiscal se reunirá por convocaçêlo de seu Relator"

Art

31. Compete ao Conselho Fiscal:
I. apreoiar a regularidade dos atos de gestão financeira;

analisar e dar parecer sobre relatórios financeiros mensais e anuais e
patrimonial anual;
III. opinar sobre assuntos financeiros, emitindo parecer à apreciação da DIREX ou

II.

Assçmbleia Geral;

IV. propor à DIREX, quando necessário, a contratação de auditoria especializada externa,
para análise das contas.
Seção fV: Da Comissão De Ética
Comissão de lítica é órgão pennanente e será composta por 03 (três) membros,
eleitos e empossados em Assernbleía Geral.
§ 1o Dentre os membros mais votados, o prímeiro será o Relator e o segundo o §ubRelator.
§ 2oO mandato senâ de 04 (quatro) anos e coincidiná com o da DIREX, sendo pennitida
a reeleição.
§ 3n Os membros da Comissão de Ética não receberâo remuneração de qualquer

Aú. 32. A

natureza.

Ârí

33.

A Comissão de Ética será instaurad4

quando necessário, pelo presidente da

ACMEB, ou substituto, oa fotma previsk no R[.

Art 34. Compete à ComissÍÍo de Ética:
I. instaurar e instruir sindicância para âput?çâo da justa causa;
II. submeter relatório conclusivo à apreciação da DIREX.
Capítulo YII
DA DTSSOLUÇÃO

Ârt

35. A dissolução da ACMEB somente poderá ser decidida em Assembleia especialmente
convocadq nas seguintes condições:
L em primeira convocagão: convocada por 2/3 (dois terços) dos representantes de
filiados natos;
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convocada por metade mais um dos representantes de
depois;
filiados natos, sessenta dias
III. em terceira e última convocação: convocada por qualquer número de representantes ds

II. em segunda convocação:

filiados natos, trinta dias depois.
§ 1, A dissolução da ACMEB dar-se-á quando motivos insuperáveis tornarem inviável
a coflsecução das suas finalidades ou quando as denominações evangélicas filiadas assim
decidirern.
§ 2o A aprovação da dissolução dependerá dos votos favoráveis de metade mais um dos
representantes de filiados natos presontes.

Art

36. No caso de dissolução da ACMEB, o paiimônio remanescente será repassado à
outra pessoa jurídica de igual nafurezao preferencialmente com os mesmos fiins, conforme
indicação e aprovação pela Assembleia.

Capítulo YIII
DAS DI§POSIÇÕE§ GERAI§

Arí37.

O quadro de filiados de que trata o Estatuto aprovado no dia 05 de novernb'ro de 2016
passa a vigorar com as seguintes modificaçôes: a categoria ativo incorpora-se à categofa
natoo a pennanente passa a denominar-se capelão e Íicam extintas as categorias
fundador.

Art. 38. O mandato dos membros da atual DIREX, do Conselho Fiscal e da Comissão
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Ética eleitos na Reunião Ordinária da Assembleia Geral reabzada no dia 17 de março
2018, bem assim sua composição, vigorarão até a próxima Reunião Ordinária da Assemb,
Geral a realizar-se no primeiro quadrimestre de2020.

Art

39.

A ACMEB
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criará o Serviço Voluntário de Capelania que será regido por nonna

própria.

Art

40. A ACMEB poderá estabelecer e manter vínculos fraternos e cooperativos corn
denominações religiosas e igrejas evangélicas e outras organizações oom interesses aÍins,
nacionais e estrangeiras, conforme critérios adotados pela DIREX.

Art. 41. A ACMEB, por decisão da DIREX em conformidade com o R[, poderá distinguir
eom honrari& pessoas ou organizações que teúam contribuído notoriamente com a oausa da
Capelania nas Forças de Segurança.

Parágrafo único. A honraria a pessoas ÍIsicas, por meio da outorga da dignidade de
Presidente de Honra, sená decidida pela DIREIÇ com a anuência dos filiados natos.
ArL {2. O planejamento das ações e atividades da ACMEB levará em consideração, sempre
que possível, a promoção de atividades e fmalidades de relevância pública e social, colimando
com a colaboraçâo com o interesse

público.

t

Art

43 E vedado a terceiros o aval, o endosso, a fiança ou qualquôr'outra garantia prestada
pelaÂCMEB ou pormembro daDIREX, em conjunto ou separadamente.

Art

44. Os filiados não respondem civilmente, criminalmente, nem mesmo subsidiariamente
pelas obrigaçfus contraídas pela ACMEB, oem a ACMEB respoade por quaisquer obrigações
contraídas por quaisquer deles, fora do estabelecido aeste Estatuto.
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Art

45, Os detentores de quaisquer cargos não respondem solidariamente pelos atos
praticados individualmente em desacordo com o presente Estatuto, por exce§so de
representação ou dolo.

Art

A

escrituração da ACMEB será de acordo com os princípios fundamentais de
contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

46.

Art.47. Reserva-se o uso do nome da ACMEB apenas à consecução dos Íins previstos neste
Estatuto.

Art

48. O Regimento Interno da ACMEB será aprovado pela DIREX e homologado em

Assembleia Geral.

Aú

49. Os casos omissos serão resolvidos pela DIREX ou pela Assembleia Geral, de acordo
com a legislação competente.

Art

50. São associados fundadores da ACMEB os representantes das denominações
religiosas evangélicas relacionadas no art. Io, os Pastores: Agostinho Gomes da Silva Filho
(CGADB), Aluísio Laurindo da Silva (IM), Benjamim Scheidegger de Almeida (CBN),
Carlos Augusto Môller (IECLB), Darci Guilherme dos Reis (CBN), Elioenai Ferreira
Bandeira flPB), Marcelo Henrique Guedes Lomba (CBB), Hilário José Bispo da G
(UIECB), José Pereira da Silva (CGADB), Loucivol Rodrigues de Souza ([IIECB),
Ferreira da Cunha Júnior (IPB), Renato Augusto Kühne (IECLB), Romeu Müller OELB
Rui Sérgio Santos Simões (IM), Urbano Lehrer (IELB) e Valdir Soares da Silva (CBB).
Parágrafo único. Por razão histórica, mantém-se no coput do artigo a
"associadost'.

Art

51. Este Estatuto enfraú em vigor na data do seu registro no cartório competente,

revogando-se as disposições anteriores.

Brasília 28 de março de 2019.
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