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CAPÍTULO PRIMEIRO 
Da Denominação, Natureza, Sede e Foro, e Duração 

 

Art. 1º. A MORADIA E CIDADANIA é uma organização da sociedade civil, 
com personalidade jurídica de direito privado do tipo associação, sem fins 

lucrativos e de interesse público, com autonomia administrativa e 
financeira, regida pelo presente Estatuto, seu Regimento Interno e pela 
legislação em vigor, não constituindo patrimônio de indivíduo ou de 

sociedade. 
 

Art. 2º. A MORADIA E CIDADANIA adotará CNPJ único, terá duração por 
prazo indeterminado, sede e foro na cidade de Brasília-Distrito Federal, e 
atuação em todo o território nacional, por intermédio de suas Coordenações 

Estaduais.   
 

Parágrafo Único. A denominação Coordenações Estaduais inclui, 
neste Estatuto, a Coordenação do Distrito Federal.  

 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

Da Finalidade e Objetivos Institucionais 
 
Art. 3º. A MORADIA E CIDADANIA tem por finalidade realizar, apoiar e 

patrocinar ações e projetos que promovam o desenvolvimento sustentável, 
com prioridade na valorização das pessoas e do meio ambiente, observando 

em suas atividades a universalização dos serviços.  
 

§ 1º. São objetivos institucionais da MORADIA E CIDADANIA, 

voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e 
social: 

 
I. Pautar suas ações pela Lei n° 9.790/99 das Organizações da 

Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP); 
 

II. Pautar a atuação pela promoção da ética, da paz, da cidadania, 

dos princípios democráticos e contribuir para o acesso à justiça 
e à igualdade de oportunidades, para uma sociedade pacífica e 

inclusiva, com instituições de gestão transparente, eficazes e 
responsáveis;  

 



III. Realizar, apoiar e patrocinar ações e projetos, próprios ou em 
parceria, que visem à erradicação da pobreza, em todas as 

suas formas, promovendo o acesso ao trabalho, geração de 
renda e emprego decentes, por meio de capacitação e 

treinamento para ofícios e práticas produtivas;  
 

IV. Apoiar o desenvolvimento da economia popular solidária, 

cooperativas populares, associações comunitárias e o micro 
empreendedorismo, com capacitação técnica e profissional, 

acesso a microcrédito e outras fontes de recursos financeiros e 
materiais, que contribuam para o desenvolvimento econômico 
e social e o combate à pobreza;  

  
V. Realizar, apoiar e patrocinar ações e projetos que contribuam 

para acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e a 
melhoria da nutrição, promover a assistência a populações em 
risco social, o desenvolvimento integrado e sustentável das 

comunidades e a agricultura sustentável;  
 

VI. Promover e apoiar, na forma complementar e gratuita, ações e 
projetos de valorização da saúde, e atividades esportivas que 
promovam a inclusão social, assegurando uma vida saudável e 

o bem-estar em todas as idades; 
 

VII. Promover e apoiar, na forma complementar e gratuita, ações, 
projetos e práticas de educação inclusiva, equitativa e de 
qualidade, e oportunidades de aprendizagem para todos ao 

longo da vida;  
 

VIII. Promover os direitos humanos e a cidadania, defender a 
igualdade de gênero, empoderar as mulheres e meninas, atuar 
para a melhoria da qualidade de vida das pessoas com 

deficiência, da criança, do adolescente, do adulto e do idoso, 
em situação de risco pessoal ou social, em defesa das minorias 

étnicas e raciais e da liberdade religiosa, combatendo todo tipo 
de discriminação social, bem como o trabalho forçado e o 

infantil;  
 

IX. Fomentar ações que contribuam para manter viva a cultura 

popular relacionada aos usos, costumes e tradições da 
diversidade brasileira, promover a arte e a cultura, 

especialmente, por meio da música, do teatro, da dança e das 
artes plásticas, bem como a conservação do patrimônio 
histórico e artístico;  

 
X. Promover o voluntariado, sensibilizando as pessoas para a 

prática de atividades não remuneradas, em favor do bem 
comum, e apoiar ações de mobilização social, que contribuam 
para o desenvolvimento sustentável e o bem estar de todos;  

 
XI. Promover a assistência social gratuita, de forma complementar, 

na execução de serviços, programas, projetos e benefícios 



socioassistenciais de caráter continuado, permanente e 
planejado; 

 
XII. Apoiar e favorecer a atuação de Conselhos Populares, como 

instrumentos de participação social na elaboração de 
políticas públicas, e no controle da gestão pública, contribuindo 
para ampliar as práticas de democracia participativa na 

sociedade;  
 

XIII. Contribuir para a gestão sustentável e o acesso a água potável, 
saneamento básico e energia limpa para todos;  
 

XIV. Fomentar o crescimento econômico sustentável, com 
infraestrutura de qualidade, e confiável, apoiando o 

desenvolvimento de modelos de produção, de comércio e de 
inovação tecnológica inclusivos;  
 

XV. Cooperar com programas e projetos que promovam a 
implantação de cidades sustentáveis, com acesso à moradia 

digna, em parceria com entidades civis e governamentais, 
fortalecer a participação social na gestão pública, apoiar 
tecnologias sociais e alternativas de desenvolvimento 

para áreas pobres e periféricas, tornando as cidades e os 
assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 

sustentáveis;  
 

XVI. Promover e apoiar a realização de projetos e práticas que 

contribuam para assegurar padrões de produção e de consumo 
sustentáveis, níveis de gestão sustentável dos recursos 

naturais e elevados índices de reciclagem e reutilização de 
bens inservíveis, contribuindo para a preservação do meio 
ambiente e dos ecossistemas naturais;   

 
XVII. Apoiar ações e projetos que contribuam para mitigar as 

mudanças climáticas e seus impactos, preservar a vida na 
água, o uso sustentável dos oceanos e de outros biomas 

aquáticos, contribuir para a gestão sustentável das florestas e 
dos demais ecossistemas terrestres, preservando o 
equilíbrio da natureza e da biodiversidade em todas as suas 

formas; 
 

XVIII. Contribuir para o intercâmbio e a formação de parcerias com 
organizações da sociedade civil, órgãos governamentais 
nacionais e organismos internacionais, com o objetivo de obter 

conhecimentos científicos, técnicos e aprendizados, e a 
realização de programas e projetos que contribuam para o 

alcance dos objetivos da MORADIA E CIDADANIA. 
 

§ 2º. A dedicação aos objetivos institucionais da MORADIA E 

CIDADANIA configura-se mediante a execução direta de projetos, 
programas, planos de ações correlatas, por meio da doação de 

recursos físicos, humanos e financeiros, ou ainda, pela prestação de 



serviços intermediários de apoio a outras organizações sem fins 
lucrativos, e a órgãos do setor público, que atuem em áreas afins. 

 
§ 3º. Os objetivos institucionais configuram-se ainda pela aplicação 

das receitas, rendas, rendimentos e/ou resultados operacionais, 
integralmente na consecução do seu objeto social, em território 
nacional, sendo vedada a distribuição de eventuais excedentes 

operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, 
participações ou parcelas do seu patrimônio entre seus associados, 

conselheiros, dirigentes, empregados ou doadores. É vedado, ainda, 
o condicionamento da prestação de serviço ao recebimento de 
doação, contrapartida ou equivalente.  

 

CAPÍTULO TERCEIRO 
Dos Associados, seus Direitos e Deveres 

 

Art. 4º. A MORADIA E CIDADANIA é constituída por número ilimitado de 
associados, pessoas físicas, nas categorias de Fundador, Contribuinte e 

Benemérito. 
 

§ 1º. São Associados Fundadores aqueles que contribuíram 

mensalmente para o Movimento da Ação da Cidadania, Contra a 
Fome, a Miséria e pela Vida, dos empregados da Caixa Econômica 

Federal, e aqueles que se associaram até 30/09/2003. 
 

§ 2º. São Associados Contribuintes, pessoas físicas que, sem 

impedimento legal, contribuem regularmente com recursos 
financeiros para que a organização alcance seus objetivos e fins. 

 
§ 3º. A admissão de Associados Contribuintes será feita por inscrição 
voluntária e deliberada pela Presidência Executiva, e pelas 

Coordenações Estaduais. 
 

§ 4º. São Associados Beneméritos as pessoas físicas, definidas assim 
por deliberação do Conselho Deliberativo, em função de relevante e 
destacada contribuição para a MORADIA E CIDADANIA, e critérios 

estabelecidos no Regimento Interno. 
 

§ 5º. Qualquer associado poderá retirar-se livremente do quadro de 
associados da MORADIA E CIDADANIA, mediante solicitação por 
escrito, dirigida à Presidência Executiva ou às respectivas 

Coordenações Estaduais. 
 

Art. 5º. O associado, qualquer que seja sua categoria, não responde 
individual, solidária ou subsidiariamente pelas obrigações da MORADIA E 
CIDADANIA, nem por atos praticados pelos seus dirigentes. 

 
Art. 6º. São direitos dos associados: 

 
I. Participar de todas as atividades associativas; 

 
II. Votar e ser votado, observadas as restrições deste Estatuto;  
 



III. Ter acesso a toda a documentação de natureza contábil e 
financeira, bem como aos resultados de auditoria 

independente, se for o caso, e aos planos, relatórios e 
prestações de contas da MORADIA E CIDADANIA; e 

 
IV. Apresentar propostas, programas e projetos de ação para a 

MORADIA E CIDADANIA. 

 
§ 1º. O direito de votar é exclusivo dos associados fundadores e 

contribuintes, em dia com seus deveres de associado. 
 

§ 2º. O direito de ser votado para cargos diretivos da MORADIA E 

CIDADANIA é exclusivo de associado que não seja: 
 

I. Empregado ou contratado da MORADIA E CIDADANIA; 
 

II. Agente político de Poder ou do Ministério Público, dirigente ou 

empregado de órgão público ou de empresa da administração 
pública de qualquer esfera governamental; 

 
III. Pessoa cujas contas, relativas a parcerias com a administração 

pública, tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por 

Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da 
Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos 

antes da assembleia eleitoral; 
 

IV. Julgado responsável por falta grave e inabilitada para o 

exercício de cargo em comissão ou função de confiança, 
enquanto durar a inabilitação; 

 
V. Considerado responsável por ato de improbidade, enquanto 

durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 

12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992. 
 

§ 3º. Os direitos sociais previstos neste Estatuto são pessoais e 
intransferíveis. 

 
Art. 7º. São deveres dos associados: 
 

I. Cumprir o Estatuto, regimentos, regulamentos, deliberações e 
resoluções dos órgãos de direção da MORADIA E 

CIDADANIA; 
 

II. Cooperar para o desenvolvimento e prestígio da MORADIA E 

CIDADANIA, e difundir seus objetivos e ações, não 
envolvendo seu nome em campanhas de interesse político-

partidário ou ideologias partidárias; 
 

III. Manter atualizados os dados cadastrais de associado; e  

 
IV. Contribuir regularmente com a modalidade de contribuição a 

que tiver se comprometido e outras obrigações que houver 
assumido. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8429.htm#art12i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8429.htm#art12i


 
Art. 8º. Considera-se falta grave, passível de exclusão do quadro social, 

provocar ou causar prejuízo moral, material e/ou de imagem à MORADIA E 
CIDADANIA. 

 
Parágrafo Único. Os procedimentos para a apuração das respectivas 
faltas graves e o detalhamento das disposições deste artigo são 

objeto do Regimento Interno e deverão assegurar pleno direito de 
defesa. 

 
 

CAPÍTULO QUARTO 

Da estrutura organizacional 
 

Art. 9º. A estrutura organizacional da MORADIA E CIDADANIA será 
formada por órgãos deliberativos, administrativos, de fiscalização e controle 
financeiro, e de articulação e mobilização.  

 
I. São órgãos deliberativos: Assembleia Geral, Conselho 

Deliberativo e o Fórum dos Órgãos Administrativos; 
 

II. São órgãos administrativos: Presidência Executiva e 

Coordenações Estaduais; 
 

III. São órgãos de fiscalização e controle financeiro: Conselho 
Fiscal Nacional e Conselhos Fiscais Estaduais; 
 

IV. São órgãos de articulação e mobilização: Comitês de 
Associados. 

 
Parágrafo Único. A MORADIA E CIDADANIA adotará práticas de 
gestão participativa e colegiadas, assegurando a transparência nas 

tomadas de decisão.  
 

 
CAPÍTULO QUINTO 

Da Assembleia Geral 
 
Art. 10. A Assembleia Geral é o órgão máximo da MORADIA E 

CIDADANIA, constituída por todos os associados, regularmente inscritos, 
podendo reunir-se por convocação ordinária ou extraordinária. 

 
Art. 11. A Assembleia Geral será convocada por meio de edital, publicado 
em veículo de circulação nacional e meios eletrônicos, com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias de sua realização, devendo dele constar a pauta 
a ser votada. 

 
Parágrafo Único. As Assembleias Gerais poderão realizar-se por 
meio eletrônico. 

 
Art. 12. A convocação de Assembleia Geral Ordinária é de competência do 

Conselho Deliberativo; 
 



Parágrafo Único. A Assembleia Geral Ordinária reunir-se-á 
anualmente para decidir sobre assuntos de sua exclusiva 

competência. 
 

Art. 13. São competentes para convocar a Assembleia Geral Extraordinária: 
o Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal Nacional, o Presidente Executivo, 
1/3 (um terço) das Coordenações Estaduais e 1/5 (um quinto) dos 

associados, em pleno gozo de seus direitos estatutários. 
 

Parágrafo Único. A Assembleia Geral Extraordinária reunir-se-á 
sempre que houver necessidade, para tratar de assuntos específicos, 
que justifiquem sua convocação, aos quais se restringirá.  

 
Art. 14. A Assembleia Geral será presidida pelo Presidente do Conselho 

Deliberativo ou, na ausência deste, por seu substituto regulamentar.   
 
Art. 15. As decisões da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções 

previstas neste Estatuto, serão tomadas por maioria simples de votos, em 
primeira convocação, ou com qualquer número de participantes em segunda 

convocação, em conformidade com o estabelecido no respectivo edital. 
 

§ 1º. É direito de todo associado participar da Assembleia Geral, 

sendo, no entanto, o direito de voto exclusivo dos associados 
fundadores e contribuintes, em dia com suas obrigações estatutárias. 

 
§ 2º. Entende-se por Assembleia Geral regularmente instalada, 
aquela que se realiza por meios eletrônicos de transmissão e 

recepção de dados, áudio ou imagens, passível de atingir 
eficientemente o quadro de associados. 

 
§ 3º. Os votos poderão ser exercidos por via eletrônica, desde que 
apresentados antes do término da respectiva Assembleia, e possam 

ser impressos.  
 

§ 4º. A participação dos associados e o resultado da Assembleia 
Geral serão registrados em ata própria.  

 
Art. 16. São de competência exclusiva da Assembleia Geral os seguintes 
assuntos:  

 
I. Eleição e destituição dos membros do Conselho Deliberativo e 

do Conselho Fiscal Nacional;  
 

II. Aprovação da prestação anual de contas; 

 
III. Alteração do Estatuto; e 

 
IV. Extinção da MORADIA E CIDADANIA e destinação de seu 

patrimônio social. 

 
§ 1º. O processo eleitoral para a seleção dos membros do Conselho 

Deliberativo e do Conselho Fiscal Nacional será definido no 
Regulamento Eleitoral do Regimento Interno. 



 
§ 2º. Para a destituição dos membros dos Conselhos, alteração do 

Estatuto e extinção da MORADIA E CIDADANIA, exige-se 
deliberação de Assembleia Geral Extraordinária, especialmente 

convocada para esse fim e necessidade de aprovação por, no mínimo, 
2/3 (dois terços) dos associados participantes. 

 

 
CAPÍTULO SEXTO 

Do Conselho Deliberativo 
 
Art. 17. O Conselho Deliberativo da MORADIA E CIDADANIA é o órgão 

colegiado superior, de caráter consultivo e deliberativo, composto por 7 
(sete) membros titulares e 7 (sete) suplentes, eleitos pela Assembleia 

Geral, sendo titulares os mais votados e suplentes os seguintes, na 
quantidade de votos. 
 

§ 1º. O mandato dos membros do Conselho Deliberativo é de 4 
(quatro) anos, a contar da data da posse, admitida uma única 

recondução consecutiva ao cargo. 
 

§ 2º. O Conselho Deliberativo elegerá seu Presidente e o Vice-

Presidente dentre seus pares, em votação aberta, e manterá seu 
próprio regimento interno. 

 
Art. 18. O Conselho Deliberativo reunir-se-á, trimestralmente, em caráter 
ordinário e extraordinariamente, sempre que necessário, mediante 

convocação do seu Presidente ou de três dos seus membros efetivos. 
 

§ 1º. As reuniões do Conselho Deliberativo serão convocadas com 
antecedência mínima de 5 (cinco) dias e suas deliberações terão 
validade com quórum mínimo de 5 (cinco) dos seus membros, sendo 

suas decisões tomadas por maioria simples. 
 

§ 2º. As reuniões poderão ser realizadas à distância, por meios 
virtuais.  

 
Art. 19. Compete ao Conselho Deliberativo, ressalvada a competência 
exclusiva da Assembleia Geral, deliberar sobre os seguintes assuntos da 

MORADIA E CIDADANIA: 
 

I. Nomear e destituir o Presidente Executivo; 
 

II. Aprovar os nomes indicados para Vice-Presidente e Gerentes 

Nacionais da Presidência Executiva; 
 

III. Aprovar os nomes indicados para Coordenadores Estaduais; 
 

IV. Estabelecer as políticas e diretrizes da MORADIA E CIDADANIA em 

conjunto com o Fórum dos Órgãos Administrativos; 
 

V. Aprovar o Plano de Ação de âmbito nacional em conjunto com o 
Fórum dos Órgãos Administrativos; 



 
VI. Monitorar a implementação do Plano de Ação em conjunto com o 

Fórum dos Órgãos Administrativos; 
 

VII. Deliberar sobre a estruturação, competências e formas de atuação 
dos Comitês de Associados em conjunto com o Fórum dos Órgãos 
Administrativos;  

 
VIII. Aprovar o Regimento Interno da MORADIA E CIDADANIA em 

conjunto com o Fórum dos Órgãos Administrativos, e adequá-lo à 
realidade, sempre que necessário; 
 

IX. Emitir parecer prévio sobre os assuntos a serem encaminhados à 
decisão da Assembleia Geral; 

 
X. Encaminhar à Assembleia Geral a prestação anual de contas, 

acompanhada dos pareceres da auditoria externa e do Conselho 

Fiscal Nacional; 
 

XI. Propor à Assembleia Geral a alteração do Estatuto; 
 

XII. Supervisionar o cumprimento das decisões da Assembleia Geral; 

 
XIII. Decidir sobre a aquisição, alienação ou empréstimo de bens 

patrimoniais imóveis e/ou constituição de ônus sobre eles; 
 

XIV. Instaurar inquérito administrativo para apurar atos ilícitos, levados ao 

seu conhecimento, envolvendo membros dos órgãos da estrutura 
organizacional; 

 
XV. Propor à Assembleia Geral a extinção da MORADIA E CIDADANIA e 

a destinação do seu patrimônio social. 

 
Parágrafo Único. Compete ao Presidente do Conselho Deliberativo, 

representar política e socialmente a MORADIA E CIDADANIA. 
 

 
CAPÍTULO SÉTIMO 

Do Fórum dos Órgãos Administrativos  

 
Art. 20. O Fórum dos Órgãos Administrativos da MORADIA E CIDADANIA 

é um colegiado, de caráter consultivo e deliberativo, formado pela 
Presidência Executiva e as Coordenações Estaduais.  
 

§ 1º. O Fórum dos Órgãos Administrativos terá funções deliberativas 
somente nas sessões conjuntas com o Conselho Deliberativo, sendo 

presididas pela Presidência do Conselho Deliberativo.  
 
§ 2º. O Fórum reunir-se-á, anualmente, em caráter ordinário e, 

extraordinariamente, sempre que necessário, mediante convocação 
do seu Presidente ou de metade dos Coordenadores Estaduais. 

 



§ 3º. As reuniões do Fórum serão convocadas com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias e suas decisões, relativas a propostas a 

serem encaminhadas ao Conselho Deliberativo, terão validade com 
quórum mínimo de metade dos seus membros, sendo as decisões 

tomadas por maioria simples.  
 
§ 4º. As reuniões poderão ser realizadas à distância, por meios 

virtuais. 
 

§ 5º. A estruturação e gestão interna do Fórum, bem como os 
critérios para a formação de quórum nas reuniões e deliberações das 
sessões conjuntas, serão estabelecidos no Regimento Interno.  

 
Art. 21. Compete ao Fórum dos Órgãos Administrativos, ressalvadas a 

competências da Assembleia Geral e do Conselho Deliberativo, deliberar 
sobre os seguintes assuntos da MORADIA E CIDADANIA: 

 

I. Estabelecer as políticas e diretrizes da MORADIA E CIDADANIA em 
conjunto com o Conselho Deliberativo; 

 
II. Aprovar o Plano de Ação de âmbito nacional em conjunto com o 

Conselho Deliberativo; 

 
III. Monitorar a implementação do Plano de Ação em conjunto com o 

Conselho Deliberativo;  
 

IV. Deliberar sobre a estruturação, competências e formas de atuação 

dos Comitês de Associados em conjunto com o Conselho Deliberativo;  
 

V. Aprovar o Regimento Interno da MORADIA E CIDADANIA em 
conjunto com o Conselho Deliberativo, e adequá-lo à realidade, 
sempre que necessário. 

 
Parágrafo Único. Outras competências e forma de atuação do 

Fórum dos Órgãos Administrativos serão estabelecidas no Regimento 
Interno.  

  
 

CAPÍTULO OITAVO 

Da Administração 
 

Art. 22. A MORADIA E CIDADANIA será administrada em âmbito 
nacional pela Presidência Executiva e em âmbito Estadual e no Distrito 
Federal pelas respectivas Coordenações Estaduais, conforme estrutura 

administrativa prevista no Regimento Interno. 

Art. 23. A MORADIA E CIDADANIA, em observância aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, da 

eficiência e da eficácia, adotará práticas de gestão administrativa, 
necessárias e suficientes a coibir a obtenção, de forma individual ou 
coletiva, de benefícios ou vantagens pessoais, em decorrência da 

participação no respectivo processo decisório. 



Art. 24. Com o propósito de alcançar os objetivos definidos neste Estatuto, 
a MORADIA E CIDADANIA poderá admitir empregados em seu quadro de 

pessoal, contratar serviços de profissionais especializados, por meio de 
pessoas físicas e jurídicas, firmar convênios, acordos de cooperação e 

termos de parceria, de colaboração e fomento, com entidades públicas, 
instituições privadas e organismos internacionais, para o desenvolvimento 
de atividades de interesse mútuo.  

Parágrafo Único. As contratações, tanto de empregados, quanto de 
prestadores de serviços, deverão observar os valores praticados pelo 
mercado, na região correspondente a sua área de atuação, sendo 

vedada a contratação de pessoa física e/ou jurídica que tenha vínculo 
de parentesco, até terceiro grau, com o dirigente contratante da 
MORADIA E CIDADANIA. 

Art. 25. Os representantes legais da organização, em suas respectivas 
jurisdições, não poderão assinar contratos de aval ou de fiança e nem 
caução de favor, bem como contrair hipoteca em nome da MORADIA E 

CIDADANIA, exceto quando prévia e expressamente autorizados pelo 
Conselho Deliberativo. 

 
§ 1º. A nomeação de procuradores em nome da MORADIA E 
CIDADANIA só poderá ocorrer mediante outorga de poderes 

específicos, voltados aos objetivos previstos neste Estatuto, e com 
prazo limitado à data do término do mandato do outorgante ou do 

outorgado, prevalecendo o que primeiro se encerrar. 
 

§ 2º. Os representantes legais da MORADIA E CIDADANIA não são 

solidariamente responsáveis por atos ilícitos praticados por quaisquer 
deles, salvo se com eles forem coniventes ou se concorrerem para 

sua prática.  
 
Art. 26. Compete ao Presidente Executivo: 

 
I. Representar judicialmente e extrajudicialmente a MORADIA E 

CIDADANIA para todos os fins de direito, em quaisquer 
repartições públicas ou privadas, em qualquer das esferas, 
especialmente junto aos bancos, cartórios, repartições 

legislativas, executivas, judiciárias e fiscais, e onde mais se 
fizer necessário;  

 
II. Representar a MORADIA E CIDADANIA em eventos próprios, 

ou de outras organizações, podendo delegar tal competência, 

por ato escrito, a outros membros da organização; 
 

III. Coordenar e monitorar as atividades administrativas gerais e 
específicas da MORADIA E CIDADANIA em âmbito nacional; 
 

IV. Nomear e destituir o Vice-Presidente e os Gerentes Nacionais, 
mediante aprovação do Conselho Deliberativo; 

 
V. Nomear e destituir os Coordenadores Estaduais e do Distrito 

Federal, mediante aprovação do Conselho Deliberativo; 



 
VI. Aprovar os nomes para as funções de Gerentes Estaduais;  

 
VII. Contratar, nomear, licenciar, aplicar penalidades e demitir 

empregados administrativos e técnicos da Presidência 
Executiva; 
 

VIII. Assinar em conjunto, com o Gerente Nacional de Administração 
e Finanças, os documentos necessários à prática dos seguintes 

atos: nomear procurador, abrir, movimentar, encerrar contas-
correntes e poupanças, assinar cheques, guias de retiradas de 
valores, contratos de aplicações financeiras e/ou acionárias e 

outros documentos bancários; 
 

IX. Elaborar/atualizar anualmente o Plano de Ação MORADIA E 
CIDADANIA, adequado aos limites das possibilidades e 
finalidades da organização, submetendo-o à aprovação do 

Conselho Deliberativo e do Fórum dos Órgãos Administrativos; 
 

X. Aprovar os Planos de Ação das Coordenações Estaduais; 
 

XI. Encaminhar anualmente os relatórios financeiros da MORADIA 

E CIDADANIA ao exame de Auditoria Externa e do Conselho 
Fiscal Nacional; 

 
XII. Atuar em conjunto com o Conselho Fiscal Nacional na seleção 

de Auditoria Externa para auditar as contas e os balanços 

financeiro e patrimonial da MORADIA E CIDADANIA; 
 

XIII. Submeter, anualmente, ao Conselho Deliberativo os pareceres 
da Auditoria Externa e do Conselho Fiscal Nacional para fins de 
análise e convocação de Assembleia Geral para a aprovação 

das contas;  
 

XIV. Articular-se com entidades públicas e instituições privadas, 
nacionais e estrangeiras, a fim de obter cooperação para o 

desenvolvimento de projetos e programas de interesse da 
MORADIA E CIDADANIA; 
 

XV. Celebrar convênios, acordos de cooperação, termos de 
parceria, de colaboração e fomento e demais formas de 

atuação conjunta, com instituições privadas, órgãos públicos e 
organismos internacionais, desde que em conformidade com o 
presente Estatuto; 

 
XVI. Realizar a filiação da MORADIA E CIDADANIA a instituições 

ou organizações congêneres, aprovadas pelo Conselho 
Deliberativo; 
 

XVII. Cumprir e fazer cumprir as disposições deste Estatuto e do 
Regimento Interno, as decisões da Assembleia Geral, as 

resoluções do Conselho Deliberativo, as orientações do 
Conselho Fiscal Nacional e do Fórum dos Órgãos 



Administrativos, assim como as regras operacionais da 
legislação em vigor, e os compromissos assumidos pela 

MORADIA E CIDADANIA; 
 

XVIII. Aplicar penalidades previstas no Regimento Interno;  
 

XIX. Encaminhar ao Conselho Deliberativo proposta de alteração do 

Estatuto da MORADIA E CIDADANIA para análise e 
convocação de Assembleia Geral Extraordinária; 

 
XX. Encaminhar ao Conselho Deliberativo e ao Fórum dos Órgãos 

Administrativos proposta de atualização do Regimento Interno 

da MORADIA E CIDADANIA para análise e aprovação das 
melhorias; 

 
XXI. Exercer outras atribuições inerentes ao cargo. 

 

§ 1º. O Presidente Executivo, mediante aprovação do Conselho 
Deliberativo, poderá criar um fundo de administração com valores de 

contribuições dos associados, e de outras fontes, para custear 
despesas administrativas nacionais e apoiar financeiramente 
coordenações estaduais.  

  
§ 2º. Ao Vice-Presidente compete colaborar com o Presidente 

Executivo no cumprimento de suas atribuições e substituí-lo em seus 
impedimentos. 

 

§ 3º. O Presidente Executivo e respectivos substitutos legais são 
responsáveis, nos termos da Lei e deste Estatuto, pelos atos por eles 

praticados. 
 
 Art. 27. Compete aos Coordenadores Estaduais: 

 
I. Representar judicialmente e extrajudicialmente a Coordenação 

Estadual no respectivo Estado, para todos os fins de direito, 
em quaisquer repartições públicas ou privadas, em qualquer 

das esferas, especialmente junto aos bancos, cartórios, 
repartições legislativas, executivas, judiciárias e fiscais, e onde 
mais se fizer necessário;  

 
II. Coordenar e monitorar as atividades administrativas gerais e 

específicas da MORADIA E CIDADANIA no respectivo Estado; 
 

III. Coordenar, apoiar e monitorar a atuação dos Comitês de 

Associados da MORADIA E CIDADANIA no respectivo 
Estado; 

 
IV. Nomear e destituir os respectivos Vice Coordenadores 

Estaduais e Gerentes Estaduais, mediante aprovação da 

Presidência Executiva;  
 



V. Contratar, nomear, licenciar, aplicar penalidades e demitir 
empregados administrativos e técnicos da respectiva 

Coordenação Estadual; 
 

VI. Assinar em conjunto, com o Gerente Estadual de Administração 
e Finanças, os documentos necessários à prática dos seguintes 
atos: nomear procurador, abrir, movimentar, encerrar contas-

correntes e poupanças, assinar cheques, guias de retirada de 
valores, contratos de aplicações financeiras e/ou acionárias e 

outros documentos bancários; 
 

VII. Elaborar/atualizar anualmente o Plano de Ação da Coordenação 

Estadual, adequado aos limites das possibilidades e condições, 
submetendo-o à aprovação da Presidência Executiva;  

 
VIII. Submeter, mensalmente, à Presidência Executiva e ao 

Conselho Fiscal Estadual, o relatório de atividades e os 

demonstrativos contábeis da Coordenação Estadual, 
informando as receitas e despesas, de forma discriminada, no 

sistema eletrônico de gestão da MORADIA E CIDADANIA;  
 

IX. Articular-se com entidades públicas e instituições privadas a 

fim de obter cooperação para o desenvolvimento de projetos e 
programas de interesse da MORADIA E CIDADANIA; 

 
X. Celebrar convênios, acordos de cooperação, termos de 

parceria, de colaboração e fomento e demais formas de 

atuação conjunta com organizações sediadas no respectivo 
Estado, em conformidade com o presente Estatuto e o 

Regimento Interno; 
 

XI. Cumprir e fazer cumprir as disposições deste Estatuto, as 

decisões da Assembleia Geral e do Regimento Interno, as 
resoluções do Conselho Deliberativo, do Fórum de Órgãos 

Administrativos e da Presidência Executiva, bem como a 
legislação em vigor e os compromissos assumidos pela 

MORADIA E CIDADANIA; 
 

XII. Exercer outras atribuições inerentes ao cargo. 

 
§ 1º. Ao Vice Coordenador Estadual compete colaborar com o 

Coordenador Estadual no cumprimento de suas atribuições e 
substituí-lo em seus impedimentos. 
 

§ 2º. As Coordenações Estaduais somente poderão contrair dívidas 
ou outros compromissos financeiros, até o limite de sua arrecadação 

trimestral, exceto quando previamente autorizadas pela Presidência 
Executiva. 

 

§ 3º. Os Coordenadores Estaduais e respectivos substitutos legais 
são responsáveis, nos termos da Lei e deste Estatuto, pelos atos por 

eles praticados. 
 



 
 

CAPÍTULO NONO 
Dos Conselhos Fiscais 

 
Art. 28. O Conselho Fiscal Nacional, órgão superior de fiscalização e 
controle financeiro, será composto por 3 (três) membros titulares e 3 (três) 

suplentes, sendo titulares os mais votados e suplentes os seguintes, na 
quantidade de votos. 

 
§ 1º. O mandato dos membros do Conselho Fiscal Nacional é de 
quatro 4 (quatro) anos, a contar da data da posse, admitida uma 

única recondução consecutiva ao cargo. 
 

§ 2º. O Conselho Fiscal Nacional elegerá seu Presidente e o Vice-
Presidente dentre seus pares, em votação aberta, e manterá seu 
próprio regimento interno. 

 
§ 3º. O Conselho Fiscal Nacional reunir-se-á, trimestralmente, em 

caráter ordinário e extraordinariamente, sempre que necessário, 
mediante convocação do seu Presidente ou de dois dos seus 
membros efetivos.  

 
§ 4º. As reuniões do Conselho Fiscal Nacional serão convocadas com 

antecedência mínima de 5 (cinco) dias e suas deliberações terão 
validade com quórum mínimo de 2 (dois) dos seus membros, sendo 
suas decisões tomadas por maioria simples. 

 
§ 5º. As reuniões poderão ser realizadas à distância, por meios 

virtuais.  
 

Art. 29. Os Conselhos Fiscais Estaduais, órgãos auxiliares de fiscalização e 

de controle do Conselho Fiscal Nacional, serão compostos por 3 (três) 
membros titulares e 3 (três) suplentes, sendo por ele nomeados, pelo 

mesmo tempo de seu mandato. 
 

Art. 30. Compete ao Conselho Fiscal Nacional: 
 

I. Fiscalizar financeira e contabilmente, a MORADIA E 

CIDADANIA em âmbito nacional; 
 

II. Analisar e opinar sobre os relatórios de desempenho financeiro 
e contábil, e sobre as operações patrimoniais realizadas, 
emitindo pareceres para os organismos superiores da 

MORADIA E CIDADANIA; 
 

III. Atuar em conjunto com a Presidência Executiva na seleção de 
Auditoria Externa para auditar as contas e os balanços 
financeiro e patrimonial da MORADIA E CIDADANIA; 

 
IV. Nomear, supervisionar e orientar os Conselhos Fiscais 

Estaduais no exercício de suas competências e atribuições 
estatutárias. 



 
Parágrafo Único. Aos Conselheiros Fiscais Estaduais compete a 

fiscalização financeira e contábil das respectivas Coordenações 
Estaduais. 

 
 

CAPÍTULO DÉCIMO 

Dos Comitês de Associados 
 

Art. 31. Os Comitês de Associados são órgãos de articulação e mobilização, 
que representam coletivos de associados e têm por objetivo exercer a 
gestão participativa na aplicação dos recursos da MORADIA E 

CIDADANIA, assessorar as Coordenações Estaduais e a Presidência 
Executiva, e estimular a ampliação do quadro de associados.  

 
§ 1º. A criação, estruturação e atuação dos Comitês de Associados se 
dará nos Estados por orientação e apoio das Coordenações Estaduais 

e, no âmbito do Distrito Federal, por orientação e apoio da 
Coordenação do DF e da Presidência Executiva.  

 
§ 2º. A atuação dos Comitês de Associados é atividade voluntária e 
não remunerada. 

 
§ 3º. A instituição dos Comitês, sua estruturação, competências e 

formas de atuação, encontram-se estabelecidas no Regimento 
Interno.  
 

 
CAPÍTULO DÉCIMO PRIMEIRO 

Das Fontes de Recursos e do Patrimônio  
 
Art. 32. A MORADIA E CIDADANIA terá como fonte de recursos: 

 
I. Contribuições mensais dos seus associados; 

 
II. Doações e auxílios de pessoas físicas ou jurídicas, privadas ou 

públicas, nacionais ou estrangeiras; 
 

III. Rendimentos de qualquer natureza, auferidos por remuneração 

de aplicações de suas disponibilidades financeiras ou de outros 
bens de seu patrimônio; 

 
IV. Receitas por prestação de serviços na elaboração e execução 

de projetos, convênios, contratos, termos de parceria, termos 

de colaboração, termos de fomento, ou outros instrumentos 
jurídicos, com pessoas físicas e jurídicas de direito privado ou 

público, nacionais ou estrangeiras; 
 

V. Venda ou locação de bens móveis, imóveis e direitos de sua 

propriedade; 
 

VI. Venda de bens inservíveis, sucatas ou recicláveis; 
 



VII. Participação em editais de recursos públicos ou da iniciativa 
privada, nacionais ou estrangeiras; 

 
VIII. Leis de incentivo por dedução de impostos; 

 
IX. Outras fontes de recursos disponíveis para organizações da 

sociedade civil. 

 
§ 1º. A MORADIA E CIDADANIA poderá receber doações 

decorrentes de condenações judiciais, inclusive na forma de 
prestações de serviços. 

 

§ 2º. O Conselho Deliberativo e o Fórum dos Órgãos Administrativos 
poderão aprovar outras formas de renda para a MORADIA E 

CIDADANIA, mediante proposta da Presidência Executiva. 
  

§ 3º. A MORADIA E CIDADANIA não poderá receber qualquer tipo 

de doação ou subvenção, que possa comprometer sua independência 
e autonomia perante os doadores. 

 
Art. 33. O patrimônio da MORADIA E CIDADANIA será constituído de 
bens móveis e imóveis, adquiridos por meio de recursos próprios, de 

projetos e/ou por meio de doações recebidas de pessoas físicas e/ou 
jurídicas, de direito público ou privado, nacionais ou estrangeiras. 

  
Art. 34. A aquisição e a alienação de bens imóveis da MORADIA E 
CIDADANIA somente poderá ser efetivada mediante aprovação do 

Conselho Deliberativo ou da Assembleia Geral, nos termos deste Estatuto e 
do Regimento Interno.  

 
Parágrafo Único. A cessão de bens patrimoniais da MORADIA E 
CIDADANIA em comodato, para pessoas físicas e/ou jurídicas, 

poderá ser autorizada pelo Conselho Deliberativo, pelo Presidente 
Executivo, ou pelas Coordenações Estaduais, em conformidade com o 

Regimento Interno.   

Art. 35. Caso a MORADIA E CIDADANIA venha a perder a qualificação 
instituída pela Lei n° 9.790/99 das Organizações da Sociedade Civil de 

Interesse Público (OSCIP), o respectivo acervo patrimonial disponível, 
adquirido com recursos públicos, durante o período em que perdurou aquela 
qualificação, será transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos 

da referida Lei e que tenha, preferencialmente, o mesmo objeto social da 
MORADIA E CIDADANIA. 

Art. 36. No caso de dissolução ou extinção, a MORADIA E CIDADANIA 

destinará o patrimônio líquido remanescente a outra pessoa jurídica, 
qualificada nos termos da Lei n° 9.790/99, preferencialmente, com o 
mesmo objeto social, e inscrita em Conselho Municipal de Assistência Social 

(CMAS). 
 

Parágrafo Único. A MORADIA E CIDADANIA somente será extinta 
nos casos previstos em Lei ou pela impossibilidade de cumprir seus 

objetivos. 



 
 

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
Do Regime Financeiro e Prestação de Contas  

 
Art. 37. O exercício financeiro da MORADIA E CIDADANIA terá início dia 
primeiro (1°) de janeiro e encerramento dia trinta e um (31) de dezembro 

de cada ano. 
 

Parágrafo único – A prestação anual de contas será submetida à 
Assembleia Geral, para aprovação, até o final do exercício 
subsequente. 

 
Art. 38. A MORADIA E CIDADANIA manterá escrituração contábil mensal 

de suas receitas e despesas e fará as devidas prestações de contas de todos 
os recursos e bens recebidos e alienados, observando os princípios 
fundamentais de contabilidade, e de acordo com as Normas Brasileiras de 

Contabilidade.  
 

§ 1º. A prestação de contas de todos os recursos e bens, de origem 
pública, recebidos pela MORADIA E CIDADANIA será feita 
conforme determina o parágrafo único do Art. 70 da Constituição 

Federal. 
 

§ 2º. A MORADIA E CIDADANIA submeterá suas demonstrações 
contábeis anuais ao exame de auditores externos independentes, se 
for o caso, da aplicação dos eventuais recursos, objeto do termo de 

parceria, conforme previsto em regulamento.  
 

§ 3º. No encerramento do exercício fiscal a MORADIA E 
CIDADANIA dará publicidade por meio eficaz, na forma da legislação 
vigente, ao relatório de atividades e das demonstrações financeiras, 

discriminados por Coordenação Estadual, incluindo as certidões 
negativas de débitos junto ao INSS e ao FGTS, colocando-os à 

disposição para exame de qualquer cidadão.   
 

 
CAPÍTULO DÉCIMO TERCEIRO 

Das Disposições Gerais e Transitórias 

 
Art. 39. A MORADIA E CIDADANIA atuará sem distinção de credo, raça, 

sexo, idade, profissão ou ideologias político-partidárias e não participará em 
campanhas de interesse político-partidário ou eleitorais, sob quaisquer 
meios ou formas.  

 
§ 1º. É vedado aos membros dos órgãos da estrutura organizacional, 

integrantes do Conselho Deliberativo, dos Conselhos Fiscais, da 
Presidência Executiva e das Coordenações Estaduais da MORADIA E 
CIDADANIA, candidatarem-se a cargos de natureza político-

partidária.  
 

 



§ 2º. A eventual candidatura político-partidária implicará no 
desligamento automático do cargo ocupado pelo associado na 

estrutura organizacional da MORADIA E CIDADANIA, podendo ser 
nomeado novamente para o mesmo cargo, ou outros, somente após 

o período de seis (6) meses, a contar do encerramento do pleito 
eleitoral a que tiver concorrido, ou da data em que o associado deixar 
a função político-partidária.  

 
§ 3º. É vedado a qualquer associado, membro ou não do Conselho 

Deliberativo, dos Conselhos Fiscais, da Presidência Executiva, das 
Coordenações Estaduais, Comitês de Associados, empregados ou 
procuradores, praticar ato de liberalidade às expensas da MORADIA 

E CIDADANIA. 
 

Art. 40. A MORADIA E CIDADANIA não remunera os cargos de 
Presidente Executivo, Vice-Presidente, membros do Conselho Deliberativo e 
dos Conselhos Fiscais, Coordenadores Estaduais, e membros dos Comitês 

de Associados, sendo sua atuação atividade voluntária. 
 

Parágrafo Único. A possibilidade de se instituir remuneração para 
os dirigentes da entidade que atuem efetivamente na gestão 
executiva, respeitados os valores praticados pelo mercado, na região 

correspondente à área de atuação, dependerá de aprovação, em 
sessão conjunta, do Conselho Deliberativo e do Fórum dos Órgãos 

Administrativos.  
 

Art. 41. É expressamente proibido o uso da denominação social, marcas ou 

símbolos da MORADIA E CIDADANIA em atos que a envolvam em 
obrigações relativas a negócios estranhos a seus objetivos institucionais, 

especialmente prestação de avais, endossos, finanças e caução de favor. 
 
Art. 42. Os casos omissos serão resolvidos pelos órgãos deliberativos ou 

administrativos da MORADIA E CIDADANIA, na medida de suas 
respectivas competências, previstas no Regimento Interno. 

 
Art. 43. O presente Estatuto entrará em vigor na data de seu registro em 

cartório, nos termos da Lei. 
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