
 

 
ESTATUTO   DA “CONVENÇÃO INTERESTADUAL DAS ASSEMBLEIAS DE DEUS DO 

SETA - SERVIÇO DE EVANGELIZAÇÃO DAS REGIÕES DO TOCANTINS E ARAGUAIA-
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PREÂMBULO 

 

 

Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, nós, membros da “CONVENÇÃO 

INTERESTADUAL  DAS ASSEMBLEIAS DE DEUS DO SETA-SERVIÇO DE 

EVANGELIZAÇÃO DAS REGIÕES DO TOCANTINS  E ARAGUAIA-CIADSETA” 

NO  ESTADO DO TOCANTINS E IGREJAS VINCULADAS E FILIADAS, reunidos em 

Assembleia Geral Extraordinária  Aos (23) dias do mês (10)de  Outubro do ano de 

(2014) dois mil e Catorze, na nave do Templo da Congregação Vale do Jordão 

pertencente à Igreja Evangélica Assembleia de Deus CIADSETA-TO, situado à Rua Pará 

nº 157, Bairro Eldorado em Araguaína  Estado do Tocantins, com poderes para reforma 

do Estatuto da Convenção do SETA, e tendo em vista a promoção da paz, harmonia, 

disciplina, unidade e edificação do povo de Deus, elaboramos, aprovamos e decretamos 

o seguinte  Estatuto:  
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CONVENÇÃO INTERESTADUAL DAS ASSEMBLEIAS DE DEUS DO SETA - 

SERVIÇO DE EVANGELIZAÇÃO DAS REGIÕES DO TOCANTINS E ARAGUAIA 

 

ESTATUTO 
 

CAPÍTULO I  = DO NOME, NATUREZA, SEDE, FORO E FINS. 

Artigo 1º- A Convenção Interestadual das Assembleias de Deus do SETA. Serviço de Evangelização das 

Regiões do Tocantins e Araguaia, neste estatuto denominada CIADSETA, foi fundada na Assembleia 

Geral Ordinária em vinte e cinco de Abril de mil novecentos e quarenta em oito na cidade de Carolina, 

estado do Maranhão, pelo Pastor Armando Chaves Cohen e outros, por um ato da CONVENÇÃO DAS 

ASSEMBLEIAS DE DEUS DO ESTADO DO PARÁ, vindo a assumir personalidade jurídica em vinte e 

três de Junho de mil novecentos e sessenta e um, reconhecida pela Convenção Geral das Assembleias de 

Deus no Brasil (CGADB) em mil novecentos e oitenta e um pela Resolução da Mesa Diretora (RMD) nº 

027/81; é uma associação civil, de natureza religiosa e filantrópica sem fins econômicos, com número 

ilimitado de membros, estabelecida com base jurídica no Artigo 5º, incisos VI, VII e VIII, da 

constituição Federal de 1988 e nos artigos 44 a 61 da Lei nº 10.406 de 10 de Janeiro de 2002 (Código 

Civil Brasileiro), registrada em Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas na cidade de Palmas, 

capital do Estado do Tocantins e reger-se-á pela Bíblia Sagrada, por este Estatuto, por seu regimento 

interno.  

§ 1º.  A CIADSETA é composta por Ministros  e Igrejas Filiadas e/ou Vinculadas. 

I- ministros são todos os pastores presidentes de Campo, pastores auxiliares, evangelistas e 

missionários por ela consagrados, ordenados e credenciados; os reintegrados ou recebidos, bem 

como os jubilados na forma deste estatuto; 

II- missionárias são as esposas dos convencionais, e por meios destes, são membros da 

CIADSETA-TO e formam a UEMADS: União de esposas de Ministros das Assembleias de Deus 

do SETA, órgão desta convenção, liderado pelas missionárias, com cargos e funções 

correspondentes aos dos esposos na mesa diretora; 
III- Igrejas filiadas são aquelas abertas, recebidas, organizadas e mantidas, ainda que por pequeno 

espaço de tempo, pela CIADSETA e registradas na forma do Regimento desta Convenção; 

IV- Igrejas vinculadas são aquelas, fundadas   pelo SETA ou recebidas, que já possuindo 

personalidade jurídica própria, constem em seus estatutos este dispositivo expressamente e se 

submetam às decisões desta Convenção e cumpram os deveres por ela estipuladas, inclusive as 

expressas neste estatuto, no regimento interno, nas atas das Assembleias Gerais e dos órgãos e 

códigos a ela pertencentes. 

§ 2º.  Na composição e quadro associativo da CIADSETA, e MINISTÉRIO DO SETA, os Ministros e 

Missionárias, são integrantes ativos, identificados e reconhecidos, como “MEMBROS” com deveres e 

direitos firmado nos preceitos e normas regimentais. 

 

Artigo 2º- A CIADSETA-TO tem sua sede e fórum na Quadra 306 Sul, Avenida LO 5, Al 1, Plano Diretor Sul – 

Palmas, Tocantins e jurisdição nos Estados da federação, com duração por tempo indeterminado. Só podendo ser 

dissolvida por 2/3 (dois terços) de votos de seus membros presentes, em duas Assembleias Gerais seguidas, 

convocadas para este fim, com espaço mínimo de noventa dias entre uma e outra. 

Parágrafo Único - A CIADSETA-TO tem sua Secretaria Geral em sua sede. 

 

Artigo 3º - A CIADSETA-TO tem por finalidade: 

             I- manter e zelar pelo seu patrimônio; 

            II- promover a união e o bem estar entre os seus membros, igrejas e demais Convenções; 

III- promover instruções, estudos bíblicos, seminários e cursos teológicos aos seus membros, 

estimulando-os ao desenvolvimento cultural e espiritual a fim de melhor exercerem as suas 

funções; 

            IV- promover e incentivar a propagação do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, 

V- primar pela manutenção dos preceitos Éticos, morais e doutrinários inspirados na Bíblia Sagrada; 
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             VI- preservar a unidade doutrinária de suas Igrejas; 
VII- inscrever e credenciar no seu quadro associativo os pastores, evangelistas, missionários e 

missionárias das Assembleias de Deus, neste instrumento denominados membros;  

VIII- assegurar os direitos e incentivar os deveres dos membros, associados; conforme os 

Artigos 10º, 13º deste Estatuto; 

            IX- orientar e instruir seus membros quanto a prática da Ética e da Cidadania. 

 

Artigo 4º - É competência da CIADSETA-TO: 

I- tratar de todos os assuntos que direta ou indiretamente digam respeito a CIADSETA-TO 

envolvendo membros, igrejas vinculadas e/ou filiadas; 

II- assegurar a liberdade de ação inerente a cada membro, igrejas vinculadas e/ou filiadas, na 

forma de sua constituição estatutária, sem limitar as suas atividades bíblicas acorde com este 

Estatuto, com absoluta imparcialidade; 

III- criar conselhos, comissões, fundações, associações, cooperativas, outros órgãos e 

instituições; 

VI- fundar instituições educacionais de educação infantil, de ensino fundamental, ensino médio e  

superior, de formação profissional e religiosa, serviços social, médico-hospitalar e centros de 

recuperação; 

V- analisar, discutir e aprovar questões de interesse da entidade e membros, para o bem comum; 

            VI- aprovar as Contas da Instituição, após parecer do Conselho Fiscal; 

            VII- decidir pela filiação ou descredenciamento de membros ou associados; 

            VIII- dispor Assessoria Jurídica para ajudar resolver questões que lhe são pertinentes, 

             IX- credenciar e enviar missionários por meio da Agência de Missões da CIADSETA-TO; 

  X- exercer ação disciplinar sobre seus membros conforme Artigo 15,16 e17 deste Estatuto, 

assegurando ao acusado amplo direito de defesa; 

XI- consagrar Evangelistas e ordenar Pastores, aqueles candidatos que preencham os requisitos 

exigidos por esta Convenção; 

XII- receber Ministros vindo de outras Convenções, Ministérios e/ou Denominações, conforme 

as normas regimentais exaradas no Art. 19º, §3º e §4º; 
XIII- estabelecer manter e organizar Escolas Bíblias, Seminários, simpósios, oficinas culturais, 

Conferencias, Congressos, confraternizações, Palestras, Vigílias e treinamentos, de abrangência 

convencional, Estadual, Regional, municipal, por Áreas e Jurisdição Eclesiásticas; Para Ministros, 

Membros, Famílias e Igrejas; 

             IX- indicar candidatos a cargos eletivos, ouvido do Conselho Político da CIADSETA-TO. 

§ 1º.  Preservar os direitos administrativos, eclesiásticos e ministeriais das igrejas vinculadas e/ou 

filiadas, compreendendo: 

I- a administração de seus bens; 

II- a solução de seus problemas administrativos internos; 

III- o envio de missionários através da Agência de Missões da Convenção; 
IV- a separação de auxiliares;  

V- a consagração de Diáconos e presbíteros;   

VI- a indicação de candidatos à Consagração de Evangelista, desde que satisfaçam os preceitos 

Estatutários da CIADSETA-TO. 

§ 2º.  Transferir presidente de Igreja vinculada e/ou filiada a esta convenção, obedecidos os critérios 

estabelecidos neste estatuto e  no regimento Interno. 

I- o ministro, transferido por esta Convenção, está destituído da Presidência da Igreja ou 

congregação e à disposição da Convenção para assumir a Igreja de Destino; 

II- o ministro transferido, não terá direito de exercer qualquer ato administrativos ou disciplinar na 

igreja que presidia ou dirigia, exceto, pagamentos de dívidas, acertos e prestação de contas. 
§ 3º.  Designar e empossar Ministro, Pastor ou Evangelista para Liderar e presidir Igreja vinculada ou 

filiada à CIADSETA. 

§ 4º.  As transferências de pastores somente ocorrerão no período das assembleias Gerais Ordinárias, 

exceto nos casos de: 



             I- pedido do Pastor, devidamente protocolado e havendo condições de ser atendido; 

   II- para atender necessidades da CIADSETA, em outro campo; 
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            III- falecimento do pastor;  

IV- para atender o Pastor e/ou a Igreja, em caso de comprovada incompatibilidade com irmãos, 

depois de esgotadas as tentativas de conciliação; 

 V- prática de ilícito expresso em lei, após o exercício do contraditório e da ampla defesa. 

§ 5º.  É defeso ao pastor transferido opor-se à determinação de transferência, sob pena de suspensão de 

seus direitos eletivos nesta instituição.   

§ 6º.  Aplicar penalidades disciplinares àqueles pastores, que ao ser transferido, opuserem-se à 

determinação convencional. 

§ 7º.  Julgar e decidir imparcialmente quaisquer pendências ou litígios que envolvam seus membros e 

igrejas vinculadas e/ou filiadas, quando solicitada expressamente. 
      I- pelo Pastor da Igreja; 

       II- pela Diretoria da Igreja; 

     III- pela Diretoria e/ou Ministério da Igreja; 

  IV- ou conforme o §4º e incisos   IV e V deste artigo. 

§ 8º.  Orientar as Igrejas Vinculadas e Filiadas, em correção, atualização, adequação e formação de 

Estatutos e pessoas Jurídicas; Por maio da Secretaria Geral, assessoria contábil e Jurídica. 

 

CAPITULO II = DA FUNDAÇÃO DE IGREJAS. 

Artigo 5º- A CIADSETA-TO. Poderá abrir Igrejas em todo o território nacional e trabalhos 

missionários onde julgar conveniente, desde que a Igreja que ali esteja não tenha atingido os 

percentuais estabelecidos pela Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil-CGADB, ou dentro 

das áreas da CIADSETA-TO. 

Parágrafo Único. Os trabalhos missionários abertos por esta convenção tornar-se-ão a ela filiadas: 

I- Igrejas filiadas são as abertas, organizadas e registradas pela CIADSETA, na forma do 

Regimento desta Convenção;  

II- Igrejas vinculadas, constam em seus estatutos este dispositivo expressamente, e se submetam 

às decisões desta Convenção; 

III- as Igrejas abertos, fundados e/ou recebidos fora do Estado do Tocantins, serão   registradas 

e Filiadas à CIADSETA-TO. 

 

Artigo 6º - As igrejas Vinculadas e/ou filiadas serão presididas e administradas por Pastor, Evangelista 

ou missionário, membro da CIADSETA e por ela designado e empossado. 

§ 1º.  O disposto no caput deste artigo constará expressamente no estatuto da Igreja vinculada  

§ 2º.  As Igrejas do MINISTÉRIO DO SETA, Vinculados e/ou filiadas à CIADSETA-TO, Terão na sua  

Secretaria uma Cópia do Estatuto da CIADSETA-TO, e uma cópia de seu Estatuto atualizado estará na 

sua Pasta na  Secretaria  da CIADSETA-TO.  

 

Artigo 7º - A criação de novos campos: 
I- é definido no Regimento Interno, considerando a área a ser emancipado, o número de 

membros e a receita dos últimos 12 meses;  

II-  será seguido da formulação de seu Estatuto registro em Cartório de Registro de Pessoas 

Jurídicas e demais órgãos competentes;  

III- a formulação do Estatuto de nova Igreja é atribuição da CIADSETA-TO, e da Diretoria da Igreja; 

IV- os trabalhos em formulação e reformas Estatutárias de Igrejas novas e já existentes, terão a 

cooperação técnica e jurídica da CIADSETA. 

 

CAPÍTULO III = DA VINCULAÇÃO E CONVOCAÇÃO 

Artigo 8º-A CIADSETA-TO, está vincula à Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil-CGADB, 

enquanto essa permanecer fiel aos princípios recomendados pela Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. 

 

Artigo 9º - A CIADSETA-TO reunir-se-á  semestralmente em Assembleia Geral em sua SEDE ou em qualquer 

uma das Igrejas a ela vinculada ou filiada, a critério da Mesa Diretora, nos meses de Julho e Dezembro. 
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§ 1º. A Assembleia Geral Ordinária - AGO, realizada no mês de Julho, é acompanhada de reuniões da  

UEMADES  e  UNIFILHOS.  

§ 2º. A Assembleia Geral Ordinária - AGO, que elege a Mesa Diretora será de 04 (quatro) em 04 (quatro) anos. 

§ 3º. No interregno Convencional haverá Confraternização nas áreas de supervisão. 

§ 4º. Cabe à igreja hospedeira de eventos convencionais cobrar taxa de hospedagem, destinando 10% (dez por 

cento) do montante arrecadado ao Fundo Convencional da CIADSETA. 

§ 5º. No mês de Julho, desencontrado da-AGO, é o “CONCIJOVEM”: Congresso da CIADSETA JOVEM.   

§ 6º.  A Convocação para as reuniões citadas neste, e no Artigo 33º será via Edital, a ser fixada no Mural  da 

SEDE da CIADSETA-TO, expedida com antecedência de no mínimo trinta dias, pela Secretaria Geral da 

CIADSETA-TO. 

 

CAPÍTULO IV = DOS MEMBROS, DIREITOS, DEVERES E PENALIDADES 

Artigo 10º- São membros da CIADSETA-TO: Os Ministros. Pastor, Evangelista e Missionários, 

devidamente consagrados, ordenados, recebidos ou reintegrados, e suas respectivas Esposas, 

reconhecidas como Missionárias, com a anuência da Assembleia Geral, os Ministros Jubilados e suas  

respectivas Esposas, reconhecidas como Missionárias.  

I- nenhum membro da CIADSETA-TO responde solidária ou subsidiariamente por obrigações 

contraídas pela entidade; 

II- os Membros da CIADSETA-TO, “Ministros e Missionárias”, tem Direitos e deveres Iguais 

perante este estatuto e na instituição, exceto no que esteja estatutariamente vetado;  

III- os ministros Jubilados, não concorrerão cargos na Mesa Diretora, órgãos e departamentos exceto no 

conselho de jubilados que é Liderado por um, dentre eles, nomeado pelo Presidente com a anuência da 

Mesa Diretora e a aprovação da Assembleia Geral; 

IV- as Missionárias Esposas de Ministros, são à estes submissas e por meio destes, credenciadas como 

membro, na condição de Cônjuge, enquanto  fiel, e ambos  estiverem  ligados à Convenção; 

V- em caso de óbito do Ministro; A Missionária continuará como Membro na CIADSETA, 

enquanto viúva e fiel aos princípios doutrinários e Convencional; 

VI- as Missionárias, não concorrerão cargos na Mesa Diretora e Conselho Fiscal da CIADSETA-TO, 

não serão designadas e nem exercerão atribuições pastorais, não serão jubiladas, mas  não será  

cerceado seus outros  Direitos  como membros, conforme o Art. 13º Inciso  II, IV.  
VII- os Membros da CIADSETA, que não presidem campo, são Auxiliares na Igreja onde 

integram e congregam, com o dever de pugnar pela paz, harmonia, unidade e crescimento, 

conforme seu Estatuto, concorde com o da CIADSETA; 

            VIII- cada membro da CIADSETA-TO, tem arquivo de dados na Secretaria Geral.  

Parágrafo único. Em assuntos convencionais. Propostas, permutas, transferências, decisões e 

Resoluções, o Ministro responde por sua esposa, Conforme o inciso IV deste Artigo. 

 

Artigo 11º- Terá acesso ao plenário convencional, durante o período da eleição da Mesa Diretora, 

Conselho Fiscal, e/ou outros órgãos e departamentos, que dependam do sufrágio de votos para a 

legítima Eleição.  

I- os Membros da CIADSETA-TO aptos para votar; 

II- ministro representando a CGADB, se, delegado pelo presidente; 

 

§1. No ato da votação o membro apresentará. Comprovante de regularidade com seus deveres 

Documento de Identificação com foto, ou identificação eletrônica. 

§2. Ministros de outras convenções, Presbíteros, Diáconos e outros, só terão acesso ao plenário 

convencional após a votação. 

 

Artigo 12º – A CIADSETA-TO não indenizará nenhum de seus membros pelos serviços Eclesiásticos 

prestados.  

 

Artigo 13º – São direitos do membro da CIADSETA-TO: 

             I- à palavra em plenário, participação em discussões de assuntos e tratamento digno; 

II- igualdade perante as normas regimentais, como convencional e membro, conf. incisos  
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III, IV deste Artigo, e Art. 10°, incisos II   e VI;  

III- participar das Assembleias gerais, votar e ser votado, ressalvando-se as normas regimentais 

preceituadas nos artigos e incisos citados subsequentes; Art. 4º, §5º; Art.10º Inciso III e VI, Art. 

14º Incisos VI, VIII, X, XV, XIX, Art. 16º Inciso VI, Art. 24° ,Art.41º incisos XI,XII, deste 

Estatuto; 

IV- ingressar, participar, opinar e votar, nas Assembleias Gerais Ordinárias ou Extraordinárias 

da CIADSETA-TO, atendido o disposto no Artigo 14º Inciso XV; 

             V- recorrer à Mesa Diretora para solver problemas na Igreja ou campo onde serve; 

VI- à ciência de qualquer reclamação ou queixa contra sí bem como sua procedência, grau, 

andamento, o Legítimo e amplo direito de defesa; 

VII- apresentar candidatos para Consagração, Ordenação, reintegração e recebimentos como 

novos membros; desde que: 
a- seja Pastor presidente de Igreja, em dias, em cumprimento e pontualidades com seus  deveres  conforme 

o Art. 14º Incisos  VI, VIII, X, XV; Art. 16º Inciso VI, Art. 24º e 25 º deste Estatuto. 

b- esteja isento das restrições estatuídas  nos art. 41º  X, XII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII; Art. 42º V e VII. 

VIII- indicar candidato para concorrer a cargos na convenção, assinar, votar e ser votado, 

respeitadas as exceções previstas neste estatuto, inclusive as do inciso III acima, Art. 10º inciso 

III, Art. 41º, inciso XXI, e parágrafo único, Art.42º inciso VIII; 

IX- isenção de anuidade e de inscrição, aos jubilados, para participação nos eventos da 

Convenção; 

X- atendimento preferencial à Mesa Diretora, Conselhos, Comissões e equipes de trabalho nas 

AGO, AGE e eventos da CIADSETA-TO; 

XI- à certidões, informações internas e outros documentos, sujeito a comprovação do 

estabelecido no Art. 14º inciso, X, XV; 

XII- desligar-se e/ou transferir-se dessa para outra Convenção ligada à CGADB, e em harmonia 

com à CIADSETA-TO, cumprindo as seguintes normalidades Estatutárias: 
a) a entrega da igreja com seu respectivo patrimônio à CIADSETA-TO, mediante prestação de contas, 

b) se não presidir igreja, deverá estar sem pendencias, 

                 c) estar em dias com suas Obrigações e deveres, estatuído no Art.14º inciso XV.  

d) protocolará o requerimento na Secretaria da CIADSETA-TO, do qual obterá resposta em 7 (sete) dias 

úteis, contados da data do protocolo; 

e) o não cumprimento das alíneas a) .b) c)” deste inciso é motivo de indeferimento  do  pedido. 

f) o descumprimento do Art.14º inciso XVII, XVIII ou qualquer das infrações advertidas no Art. 15º  

implicará, por ordem:  

1º-na retenção da transferência, 

2º- destituição do pastorado,  

3º-no descredenciamento e,   

4º-na aplicação das penalidades previstas na legislação pátria; 

XIV- Concorrer a cargo eletivo, desincompatibilizando-se de suas funções, 6(Seis) meses antes 

das eleições, sem remuneração, sendo substituído por um ministro indicado pela Convenção, 

interinamente, exceto nos casos previstos neste artigo. 

 

Artigo 14º – São deveres do membro da CIADSETA-TO: 

I- comparecer às Assembleias Gerais Ordinárias ou Extraordinárias, tomar parte nas Escolas 

bíblicas, nas Confraternizações de Áreas e eventos oficiais; 

II-  primar pela harmonia unidade, Paz, Ética geral, na esfera convencional e na Igreja onde 

trabalha; 

            III- manter a autodisciplina e a Ética Ministerial cristã e geral; 

             IV- zelar da imagem Denominacional, Convencional e da Igreja onde serve; 

             V- estudar e habilitar-se técnica e academicamente para melhor servir; 

VI- tratar com decoro, respeito, cortesia, honra e dignidade os seus liderados na Igreja onde 

serve, colegas convencionais independente de mandato, cargo ou função, superiores, 

autoridades Convencional e por estes Comissionados; 

VII- obedecer o credo doutrinário das Assembleias de Deus no Brasil, publicado no Órgão 

oficial da Convenção Geral – CGADB;  
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VIII- se presidir campo, manter em dias a contabilidade, balancetes, responsabilidades fiscais e 

prestação de contas anual; 

IX- tratar com dignidade, respeito, cordialidade seus companheiros de ministério, independente 

de mandato, cargo ou função; 

X- conhecer, honrar e cumprir: o Estatuto, o Regimento Interno, o Código de Ética e Disciplina, 

as decisões e Resoluções da Mesa Diretora e das Assembleias Gerais; 

XI- arcar com o frete e transporte da mudança, ao ser transferido à pedido ou em permuta 

acordada   entre ambos, com anuência da presidência;  

XII- em caso de transferência, efetuar o devido balancete do patrimônio geral da Igreja, fechar 

relatório e fazer a devida prestação de contas; 

XIII- defender o credo doutrinário das Assembleias de Deus no Brasil, publicado no Órgão 

oficial da Convenção Geral-CGADB, Mensageiro da Paz e anexo a este Estatuto; 

XIV- cooperar voluntariamente para o bem estar da CIADSETA-TO e Órgãos a ela filiadas e  

vinculados;  

            XV- contribuir, doando pontual e regularmente:  
            a) o Dízimos dos dízimos da Igreja que preside e congregações, 

           b) o Dízimo do que recebe da Igreja, e rendas gerais particular, 

        c) 50% dos Dízimos dos Pastores e Evangelistas na ativa, Jubilados e missionárias,  

        d) anuidades dos Convencionais, Ministros e missionárias e outras contribuições previstas no                      .       

Artigo 24º e seus respectivos Incisos, deste Estatuto, 

                      e) a emissão das doações   para a Convenção, sem quebra de frequência. Pelo membro, pelo                              

.                    Pastor Presidente, e/ou via Tesouraria da Igreja, até o dia dez do mês subsequente. 

XVI-“contribuir com o valor integral de inscrição para participar de evento promovido pela 

Convenção, asseguradas as exceções previstas neste estatuto”; 

XVII- devolver a Igreja que preside, ou congregação que dirige, com o respectivo patrimônio, à 

CIADSETA-TO ou Igreja Sede, quando desejar mudar-se para outra Convenção congênere sob  o 

cumprimento das formalidades  do Art. 13º inciso  XII  alíneas a) – d), deste estatuto; 

XVIII- o não cumprimento do disposto no inciso XVII deste artigo implicará: 
a) na retenção da transferência,  

b) no descredenciamento,  

c) na aplicação das penalidades previstas na legislação pátria. 

XIX- devolver a Igreja que preside, ou congregação que dirige, com o respectivo patrimônio, à 

CIADSETA-TO ou Igreja Sede; Quando solicitado por sua Liderança, Seja em caso de 

transferência, permuta, substituição ou outros. 

 

Artigo 15º- Penalidades a que se sujeitam os  membros da CIADSETA-TO: 

§1º.  O  membro da CIADSETA-TO, que descumprir as normas estatutárias e regimentais fica sujeito: 
            I- a advertência verbal oficial;  

           II- a advertência via comunicação interna,  

           III- a suspensão temporária via Resolução; 

           IV- a perda do mandato, cargo ou função por decisão da Mesa Diretora e/ou Assembleia  Geral;  

           V- desligamento, com parecer de Comissão, Conselho e decisão da Assembleia Geral. 

§2º.  perderá a condição de membro da CIADSETA-TO:  
I- quem se filiar à sociedade secreta; aderir, apoiar ou envolver-se com movimento religioso contrário a 

nossa regra de fé e credo; 

II- quem cometer graves faltas como: estupros, envolvimento com drogas, práticas de poligamia, 

atentado ao pudor, difamação e danos Morais; 

III- quem solicitar seu desligamento ou transferência para outra Convenção; satisfeito o Art.13º XII, 

alíneas a),b), e c); 

            IV- quem   abandonar a CIADSETA-TO; 

V- quem deixar de comparecer em três assembleias ordinárias consecutivas sem justificativa; 

VI- quem não pautar sua vida e conduta conforme os preceitos e doutrinas bíblica; Praticando:  
                           a) adultério (Ex 20.14), 

      b) assédio sexual e Intimidade extraconjugal, Jr 5:8; Pv 6:32-33), 

      c) infidelidade Conjugal; (Ml 2:1-17),  

      d) fornicação (Ex 20.14), 

                            e) prostituição (Ex 20.14), 



                            f) incesto ou tentativa ao mesmo,                
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  g) Homossexualismo ou Lesbianismo (Lv 18. 22; 20.13; Rm 1. 26-28), 

  h) sodomia; (Rm 6:10), 

  i) zoofilia (Lv 18. 23, 24), 

  j)  homicídio ou mandato, ameaça ou tentativa ( Ex 20. 13; 21. 18,19 ), 

  k) furto, roubo ou apropriação indevida, do alheio (Ex 20.15), 

  l) estelionato, falsidade ideológica; 

  m) testemunha e queixa falsa; Pv 19:5,9. Tg 5:9, 

n) crime previsto pela Lei, demonstrado pela condenação em processo próprio e transito em julgado (Rm 

13.1-7); Ou comprovado, Inclusive omissão de pensão; II Tm 3:5;I Tm 5:8, 

  o) rebelião ou incentivo (I Sm 15:23), 

p) feitiçaria, suas ramificações e/ou envolvimento com suas doutrinas e filosofias; At. 22.15; Gl 5.19), 

q) alcoolismo, tabagismo e o uso de substâncias químicas / entorpecentes (I Co 6.10), 

  r) envolver-se com Heresias e/ou tentar envolver mais pessoas; (Tt 3:10-11; II Pd 2:1) 

  s) calúnia, difamação e danos morais, ; ( Pv 16:28; SL 50:18-22; Pv 6:14-19), 

  t) apostasia e abandono à fé cristã (I Tm 4:1-2). 

VII- quem não cumprir seus deveres expressos neste Estatuto e as determinações da Mesa Diretora, da 

presidência concorde com este Estatuto, e Assembleia Geral; 

VIII- quem   promover dissidência manifesta ou se rebelar contra a autoridade e/ou  decisão e Resolução 

desta Convenção; 

             IX- quem   vier a falecer; 

 X- o membro que permitir ou incitar o ministério ou a igreja contra a Convenção, especialmente para 

descumprimento de suas determinações. 

 

§3º.  O Ministro que não: considerar, receber, acatar e cumprir as decisões, Resoluções, Ofícios, 

Comunicação interna, circulares e/ou Editais da CIADSETA-TO, por iniciativa  própria, influência  de  

subalternos, Ministério, ou outras.        
             I- sujeitar-se-á à penalidades, inclusive a preceituada no Art.4º, §5º; 

 II- desqualificar-se-á para assumir, exercer  ou continuar exercendo, cargo ou função  de  abrangência 

Convencional; 

            III- em reincidência, fica sujeito as penalidades do §1º e alíneas, deste  Artigo. 

 §4º.  O Ministro em descumprimento dos deveres exarados nos Artigos.14ª, incisos VI, X, XV, Art.16º,e  

Art. 24º Deste Estatuto; Além  das  outras restrições  e medidas, é vetado: 
            I- registrar candidatura à cargos na CISADSETA-TO; 

II- apresentar Obreiros à serem consagrados, ordenados, recebidos ou reintegrados pela Convenção. 

 

Artigo  16º -A falta de frequência  e pontualidade nas contribuições das Igrejas, com os   dízimos do 

Obreiro e suas anuidades, conf. o Art.14º Inciso XV, acarretará as seguintes penalidades: 

            I-  a   advertência via CI  após 60 dias de atraso;  

            II- aviso à Tesouraria da Igreja, após 90 dias de atraso; 

III- veto à participação nos trabalhos convencionais, ao Direito de votar e ser votado, após 120 dias de 

atraso; 

IV- inelegibilidade para cargo ou função na CIADSETA-TO, opós 180 dias de atraso; 

V- o membro que, mesmo advertido, conf.os incisos I, II acima, exceder 210 dias em descumprimento dos 

deveres  do  Art. 14º inciso VX, e Art 24º deste Estatuto, está sujeito  a: 
a) perda da função e cargo, 

b) descredenciamento automático,  

c) sanção da inelegibilidade conforme o inciso IV, para um período de até (5) anos, 

d) perda do direito de presidir Igrejas vinculadas e/ou filiadas à CIADSETA-TO. 
Parágrafo Único. Para este Estatuto, frequência e pontualidade nas contribuições, de que trata o Art. 14º Inciso 

XV, Art. 24º é a frequência de emissão das mesmas, conforme o Art. 14º XV, e) até o dia dez do  mês subsequente. 

 

Artigo 17º- O Ministro envolvido em qualquer das infrações citadas nos Artigos  15º e 16º, ou outras, 

será representado na Mesa Diretora, e por meio desta ao conselho ou comissão específica, para 

aferimento procedimental. 

I- se for presidente de campo e não procurar a CIADSETA-TO, Certamente  a Diretoria e o 

Ministério da Igreja  que preside fará a devida representação; 
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II- se for auxiliar em Igreja, está por meio de sua Liderança e Diretoria o suspenderá das 

funções, conforme seu regimento, e encaminhará a ata e relatório à CIADSETA-TO; 

III- em caso semelhante ao inciso I, a Igreja simplesmente protocola as precisas informações e 

todos os procedimentos será da CIADSETA-TO; 

IV- nas circunstâncias do inciso III a Igreja Local limitar-se-á à suspensão das atividades, mas  

aplicar penalidades sobre convencional é atribuição da CIASDSETA-TO subordinada  às 

normas Estatutárias. 

 

CAPÍTULO V = DA ADMISSÃO, CONSAGRAÇÃO, ORDENAÇÃO E JUBILAÇÃO 

Artigo 18º-A admissão ao quadro de membros da CIADSETA-TO, far-se-á, obedecidos aos requisitos deste 

Estatuto, mediante conhecimento prévio das atividades e objetivos desta Convenção e seus pertinentes segmentos, 

acompanhada da declaração de aceitação das normas estatutárias em vigor firmado pelo associado, inclusive, 

confissão Registrada em Cartório de Fé Pública, que crê, aceita e concorda. 

 

Artigo 19º - São condições a para admissão de ministros na CIADSETA-TO:  

§1º. Para consagração de evangelista: 

 I- ser membro de Igreja vinculada e/ou filiada;  

II- ser indicado pelo ministro que preside a Igreja vinculada e/ou filiada a que ele pertence; 

com aval de três Pastores da CIADSETA-TO;  

III- ser requerido mediante apresentação dos documentos necessários (conforme relacionados no 

Regimento Interno) e formulação da Pasta na Secretaria de expediente da  CIADSETA-TO, num 

prazo mínimo de (60) sessenta dias para  a primeira sessão da AGO; 

 IV- ser protocolado pela Mesa de Apoio; 

 V- ser referendado pela Mesa Diretora; 

 VI- ser examinado e emitido parecer pelo Conselho Eclesiástico; 

 VII- ser aprovado pela a Assembleia Geral ordinária; 

VIII- comprovar formação Teológica com Diploma ou Certificado e Histórico, conf. Art. 20º 

inciso IV, alíneas a) e b). 

§2º. Para ordenação à pastor; Além dos requisitos acima: 

 I- estar em dias com suas contribuições; 

 II- Se já Dirige Igreja, que satisfaça os Artigos. 14º, 16º, 20º, 21º, 41º Incisos, VIII, X-XIV, XVI-XXII e 42º. 

§3º. Para admissão de ministros vindo de outra convenção: 

 I- apresentar carta de Mudança ou transferência à CIADSETA-TO; 

 II- apresentar currículo Ministerial anexo à Carta; 

III- se já congrega em Igreja vinculada/filiada a CIADSETA ser apresentado pelo seu Pastor. 

§4º - Para admissão de ministros vindo de outro ministério ou denominação: 

 I- apresentar carta de Mudança/transferência e currículo ministerial à CIADSETA-TO; 

II- ter se convertido às Doutrinas Bíblica defendidas pela Assembleia de Deus; 

III- evidenciar que crê, aceita e defende as doutrinas e bons costumes defendidos pala 

Assembleia de Deus, e o nosso CREDO. 

 

Artigo 20º-Os candidatos ao santo ministério devem preencher os seguintes requisitos: 

 I- as características recomendadas pela palavra de Deus em I Timóteo 3.1-12 e textos afins; 

 II- o conhecimento da responsabilidade a assumir; 

 III- a inconfundível chamada para o santo ministério; 

 IV- comprovar qualificação teológica compatível conforme o Art. 19º, §1º  inciso VIII: 
   a) para Evangelista, curso básico completo, 

   b) para Pastor, curso médio completo, 

 V- apresentar atestado de Saúde e de sanidade mental; 

 VI- apoio declarado de sua esposa, para o exercício do Santo Ministério. 

 

Artigo 21º-O candidato indicado ao Santo Ministério preencherá uma ficha na secretaria da 

CIADSETA-TO, cujo teor especificará: 

 I- o currículo do candidato; 
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                    II- a prática e o conhecimento bíblico e teológico;  

III- a ficha será encaminhada ao Conselho Eclesiástico, na forma prevista neste Estatuto, e 

Regimento Interno. 

Parágrafo Único- O apresentante apresentará o candidato a ser consagrado a Evangelista, 

por meio de uma ficha preenchida legivelmente e (Conf. Art. 19º, Inciso III ) que deverá ser 

entregue a Mesa Diretora no período da Assembleia Geral, a qual a Mesa Diretora 

encaminhará ao Conselho Eclesiástico para apreciação e parecer.   

 

Artigo 22º–.A qualquer ministro em atividade ministerial é facultado requerer jubilação. 

Parágrafo Único – A Jubilação de que trata este Artigo se dará solidariamente pela Igreja onde serve e 

a Convenção, atendendo a critérios pré-estabelecidos por estas, desde que o Ministro: 

  I- tenha no mínimo 30 (trinta) anos de ministério e não tenha sofrido ato disciplinar; 

 II- esteja fisicamente incapaz para o exercício de suas funções ministeriais. 

 

CAPÍTULO VI =DO PATRIMÔNIO, RECEITAS E APLICAÇÕES 

Artigo 23º– O patrimônio da CIADSETA-TO será constituído de quaisquer bens móveis, imóveis e 

semoventes, que possua ou venha possuir por meio lícito os quais serão escriturados em nome da 

entidade e administrados pela Mesa Diretora. 

Parágrafo Único- Nenhum bem móvel, imóveis e semoventes da CIADSETA-TO poderá ser  vendido, 

hipotecado, alienado ou envolvido em qualquer negociação, ou doado, sem prévia autorização da Mesa 

Diretora e aprovado  pela  Assembleia Geral. 

 

Artigo 24º- São fontes de recursos para manutenção da CIADSETA-TO, o Fundo convencional. 

§1º.  O Fundo convencional é constituído pelas seguintes fontes e doações: 

dízimo  dos dízimos das Igrejas vinculadas e/ou filiadas à CIADSETA-TO; 

II- dízimo dos Pastores e Evangelistas que presidem Igreja vinculada e/ou filiada à  CIADSETA-

TO; conf. Art. 14º  Inciso XV, Alíneas  a) e b); 

III-50% (cinquenta por cento) dos dízimos dos Pastores, Evangelistas e Missionários que não 

presidem Igrejas, Jubilados e Missionárias; 

IV- anuidade de 15% (quinze por cento) do salário mínimo vigente no país, doada Por: Pastores, 

Evangelistas e Missionários, entre os dias primeiro de Janeiro e quinze de Março de cada ano; 

            V- quaisquer doações por pessoas, Órgãos: municipal, estadual ou federal; 

VI-10% (dez por cento) das taxas de inscrição cobrada nas Confraternizações e Convenções 

realizadas pela CIADSETA-TO. 

§ 2º. As contribuições dos membros convencionais que não Dirigem Igreja Autônoma. Pastores,    

.Evangelistas auxiliares  e  Jubilados, e as missionárias, doarão:  

 I- 50% de seus Dízimos na Igreja onde serve,  

II- 50% para o fundo convencional. 

§ 3º. As Missionárias, isentar-se-ão do cumprimento do Art. 24º Inciso IV, e doarão uma anuidade 

equivalente à 12% do salário mínimo vigente, podendo efetuar em duas parcelas de iguais valores, nos 

meses de Maio e Novembro, destinada ao fundo Social da UEMADS. 

 

§ 4º. Todo recurso financeiro da CIADSETA-TO será aplicado dentro do território nacional, na sua manutenção, 

Custeio de obrigações e despesas em função do exercício da Presidência, bem como ressarcimento de excedentes, 

(conf, os Art. 25º - 27º e Art 26º Reg. Interno) expansão, ampliação, assistência e obras sociais, Educação e 

cultura Evangélica, evangelismo, missões, transporte, trabalho de visitas e Consolidação de responsabilidade 

convencional. 

 

Artigo 25º. O Fundo convencional destina-se a: 

             I- bancar as obrigações dos Órgãos da CIADSETA-TO, a critério da Mesa Diretora; 

II- custear as obrigações e despesas em função do exercício na Presidência da CIADSETA-TO; 

           III- garantir ao presidente, uma prebenda mensal, sem prejuízo de ressarcimento do excedente. 
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Artigo 26º- É facultado ao Presidente da CIADSETA-TO, quando no exercício de seu mandato, presidir 

ou não uma Igreja vinculada e/ou filiada à CIADSETA-TO. 

 

Artigo  27º- O Presidente da CIADSETA-TO, é ressarcido das despesas que efetuar para o cumprimento de suas 

funções, com oferta  missionária   à título de prebenda  com  aprovação da Mesa Diretora, Tesouraria e 

Conselho Fiscal. Conforme Art. 24º. Inciso  incisos II, III e Regimento interno. 

 

CAPÍTULO VII  =  DOS ÓRGÃOS DA CONVENÇÃO 

Artigo  28º- São Órgãos da CIADSETA-TO: 
 I- ASSEMBLEI GERAL 

 II- MESA DIRETORA 

 III- SECRETARIA GERAL 

 IV- CONSELHO ECLESIÁSTICO 

                                V- CONSELHO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

 VI- CONSELHO FISCAL 

 VII- CONSELHO DE ÉTICA E DISCIPLINA 

 VIII- COMISSÃO PERMANENTE. 

 IX- AGÊNCIA DE MISSÕES. 

 X- UEMADS 

 XI- CIADSETA JOVEM. 

 XII- UNIFILHOS  

  -1-UNIFILHOS- UNIFILHOS 

  -2-ADOLESCENTES- UNITEENS 

  -3-CRIANÇAS- UNIKIDS 

 XIII- COMISSÃO JURÍDICA. 

 XIV- CONSELHO POLÍTICO. 

 XV- CONSELHO DE CAPELANIA. 

 XVI- SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES. 

 XVII- CONSELHO DE PASTORES JUBILADOS. 

 XVIII- CONSELHO DE EVANGELIZAÇÃO E ESTRATÉGIAS DE CRESCIEMNTO DA IGRJA 

 XIX- PREVSETA 

 XX- COOPSETA 

 XXI- CONSELHO DE MINISTROS 

 XXII- ACESSORIA CONTÁBIL 

 XXIII- COORDENAÇÃO ESTADUAL DE MISSÕES 

 XXIV- SUPERVISÃO DE ESTADOS DA CIADSETA 

 

CAPÍTULO VIII  =  DA ASSEMBLEIA GERAL 

Artigo  29º- A Assembleia Geral da CIADSETA-TO, constituída pelos membros referendados  no Art. 

10º, que não estejam sofrendo restrições de seus direitos na forma prevista neste Estatuto, é o Órgão 

máximo e soberano de decisões, com poderes para resolver quaisquer negócios sociais, decidir, 

aprovar, reprovar, ratificar ou retificar os atos de interesse da Convenção Interestadual dos Ministros e 

Igrejas Assembleias de Deus do Serviço de Evangelização das Regiões do Tocantins e Araguaia no 

Estado do Tocantins e Igrejas Vinculadas  e Filiadas  à  CIADSETA-TO. 
 

Artigo  30º-A Assembleia Geral se representa por uma Mesa Diretora, constituída nos termos deste 

Estatuto.           

Parágrafo Único – A Assembleia Geral pode ser Ordinária ou Extraordinária. 

 

Artigo  31º- A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente para:  

             I- eleger a Mesa Diretora e o Conselho Fiscal; 

             II- eleger o Conselho Eclesiástico em data diferente da eleição da MD; 

III- tomar deliberações a respeito de assuntos e necessidades diversos de interesse e 

competência da Convenção. 

 

Parágrafo Único - A Assembleia Geral Extraordinária se reunirá a critério da Mesa Diretora, para 

assuntos específicos, conforme a necessidade. 

 

Artigo  32º- A Assembleia Geral Ordinária que elege a Mesa Diretora e o conselho Fiscal, se dará de 4 

(quatro) em 4 (quatro) anos; Elege também  as Diretorias dos demais Órgãos da convenção; Exceto do 

Conselho Eclesiástico que é eleito  numa  outra AGO, conforme Art 62°, § 2º. 

 

Artigo  33º- A Assembleia Geral  ordinária da CIADSETA-TO realizar-se-á semestralmente por 

convocação do Presidente, pelos meios de comunicação disponíveis conforme  o Art. 49º inciso II, VII e  

artigo 9º, § 6º. 
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Artigo  34º-  A Assembleia Geral referida no Artigo anterior, terá  lugar preferencialmente em sua  

sede, podendo, todavia, ocorrer em qualquer outra igreja vinculada e/ou filiada à CIADSETA-TO ou em 

outro local adequado, a critério da Mesa Diretora, após verificação das condições adequadas. 

   
Artigo  35º- Constitui  quórum  para a abertura da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da 

CIADSETA-TO, 20% (vinte por cento) da presença dos membros devidamente filiados.      

 

Artigo  36º- As decisões de uma Assembleia Geral só poderão ser aprovadas pelo voto da maioria 

simples de seus membros presentes e somente serão alteradas em outra Assembleia Geral, convocada 

conforme necessidade. Parágrafo único. Os Assuntos tratados, decisões e deliberações da, e na 

Assembleia Geral, Ordinária ou extraordinária, para ser recorridos em outra Assembleia Geral, a 

petição deverá ser protocolado no prazo mínimo de 60 dias antes da abertura da próxima AGO ou   

AGE. 

 

Artigo 37º - A Assembleia Geral Extraordinária reunir-se-á para: 

             I- tratar de assunto de urgência, a juízo do seu Presidente; 

            II- apreciar relatórios do movimento financeiro; 

          III- proceder à reforma de seu Estatuto ou Regimento Interno. 

 

Artigo 38º-A Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária pode deliberar sobre afastamento, 

disciplina, desligamento de membros desta Convenção, após ter sido ouvido pelo Conselho ou 

Comissão. 

 

Artigo  39º- A Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária,  pode deliberar sobre assuntos 

doutrinários e institucional pertinentes às Assembleias de Deus vinculadas e/ou filiadas à CIADSETA-TO. 

 

Artigo  40º-A Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária, pode deliberar sobre a instituição e  

correção de Estatutos e Regimento interno dos  órgãos  vinculados, filiados e das Igrejas filiadas à 
CIADSETA-TO. 

 

CAPÍTULO IX = DOS CANDIDATOS A CARGOS NA CIADSETA-TO. 

Artigo  41º – Para a escolha do candidato a Presidente da CIADSETA-TO é indispensável ser levado 

em conta os seguintes requisitos: 

               I- brasileiro nato; 

              II- a capacidade civil plena; 

            III- residente e domiciliado no Estado do Tocantins;  

             IV- que atenda as determinações da CIADSETA-TO; subordinada ao seu Estatuto. 

  V- tenha mais de 10 (dez) anos como  Ministro e trabalhos ininterruptos prestados nesta 

Convenção; 

            VI- seja  imparcial nas suas decisões;     

          VII- reconhecida capacidade e idoneidade moral; Evidenciada pela honestidade, decoro e discrição; 

         VIII- habilidade e responsabilidade administrativa comprovada   pela apresentação: 
  a) dos comprovantes de prestação de contas dos últimos quatro anos da   Instituição  que Dirige, 

  b) das declarações de imposto de Renda de pessoa física, Jurídica  e  RAIS, dos últimos  quatro anos,   

efetuadas em dias, 

  c)  de  um espelho atual do CNPJ anexa uma cópia do ESTATUTO da Igreja, atualizado, 

  d) de Certidões negativas de protesto pessoa Física e Jurídica, 

              e) de  Certidões negativas da Dívida ativa, Fazenda pública e União, 

                         f) de  Certidões negativas do (CCF) Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos, 

               g) de  Certidões negativas do CERASA e SPC, 

             IX- cortesia com os seus semelhantes e convencionais; 

             X- conheça, acate e cumpra as normas Regimentais, Ética e Disciplinar desta  Convenção; 

            XI- nunca ter sofrido ato disciplinar, em instancia eclesiástica alguma, depois de ministro; 
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XII- nunca tenha deixado ou criado embaraço para a convenção ou sucessor onde tenha 

trabalhado, inclusive propositalmente; 

XIII- que cumpra com seus negócios Particulares e Eclesiásticos; 

XIV- tenha votado ou justificado, no pleito anterior; 

XV- esteja na ativa e pleno exercício de suas funções Ministeriais e Pastoral em Igreja desta 

Convenção;  

           XVI- que esteja em dias com seus deveres para com a Convenção; 

XVII- ser fiel  e pontual em suas contribuições, em dízimos, ofertas e anuidades ; 

XVIII- ter sido pontual nas suas contribuições, (conf. o Artigo 16º), nos últimos 48 meses; 

XIX- nunca tenha desobedecido, incentivado ou aliciado alguém contra às  normas  estatutárias e 

Regimentais, determinações emanada da Assembleia Geral ou das Resoluções da CIADSETA-TO; 

  XX- não tenha emitido testemunha, queixa, depoimento, declaração, documento ou relatório falso; 

 XXI- não tenha incitado obreiro, ministério, Igreja ou congregação contra a CIADSETA-TO, e suas 

determinações, resoluções, Liderança, contra Convencional, nem ministros contra ministro; 

XXII- apresentar  certidões negativas de antecedentes criminais, Justiça comum e Federal.  

PARÁGRAFO ÚNICO- A candidatura aos cargos da Mesa Diretora e do Conselho Fiscal é faculdade 

dos membros que estejam em plena e completa atividade ministerial nesta Convenção. 

      

Artigo  42º – Para os demais cargos da Convenção, o candidato precisa: 

                  I- ter condições para desenvolver o seu cargo; 

                 II- ter consideração para com a sua Convenção e convencionais; 

                III- ter cortesia com os seus companheiros, independente da idade ou posição; 

                IV- ser fiel, frequente e pontual com as contribuições estatuídas; 

                 V- ter sido sempre obediente e fiel às normas regimentais da CIADSETA-TO; 

                VI- ser fiel em seus compromissos e negócios particulares e institucional; 

   VII- nunca ter aliciado,incitado ministério,Igreja contra a CIADSETA-TO; ou liderança;  
              VIII- nunca ter sofrido ato disciplinar, em instancia eclesiástica alguma, depois de ministro; 

                IX- satisfazer as exigências do Art. 41º inciso XIX, deste estatuto; 
    X- ser cumpridor dos  Art.14º,16º,e preencha os requisitos exarados no Art. 41. 

 

CAPÍTULO X = DA MESA DIRETORA 

Artigo  43º – A mesa direta da CIADSETA-TO é composta por: 
    I-  um presidente; 

    II- um 1º vice Presidente; 

   III- um 2º vice Presidente; 

  IIII- um 3º vice Presidente; 
    IV- um 4º vice Presidente; 

     V- um 5º vice Presidente; 

    VI- um 1º secretário; 

   VII- um 2º secretário; 
 VIII- um 3º secretário; 

   IX- um 4º secretário; 

    X- um 5º secretário; 
   XI- um  Secretário Adjunto; 

                  XII- um 1º tesoureiro; 

                XIII- um 2º tesoureiro; 

                VIII- um 3º tesoureiro; 

 

Artigo  44º-A escolha dos candidatos aos cargos da Mesa Diretora far-se-á subordinado ao disposto nos Artigos 

14º, 16°, 24º, 41°, 42°,45º,46º e 61º , deste Estatuto,  Parágrafos, incisos e alíneas, deste Estatuto. 

 

Artigo  45º- Qualquer membro da CIADSETA, em pleno exercício Ministerial e gozo de seus direitos 

estatutários e regimentais, observando-se as restrições  previstos no Art. 10º incisos III,VI, e satisfazendo os 

requisitos deste estatuto, poderá ser candidato a qualquer cargo da Mesa Diretora e do Conselho Fiscal, com um 

mínimo de 15 (quinze) assinaturas apoiantes, constando o número de registro de membro.  

§ 1º O Voto, Para qualquer cargo na Mesa Diretora ou conselho fiscal da CIADSETA-TO 

necessariamente será “voto de qualidade”. 
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§ 2º. O candidato protocolará no órgão competente, na forma regimental, o requerimento de registro de 

sua candidatura  num prazo mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias antes da eleição, constando neste 

pedido, data e horário.  

I- os pedidos de registro de candidatura protocolados na secretaria, são avaliados: 
          a) pelo Conselho Eclesiástico, 

  b) pelo Conselho de Ética, 

          c) pela Tesouraria, 

          d) pelo Conselho Fiscal, 

          e) pela Assessoria Contábil, 

          f) pela Supervisão da área domiciliar do Proponente, 

          g) pela Comissão Jurídica. 

II- Depois de examinados, dar-se-á Satisfação e/ou deferimento e ciência ao proponente, num 

prazo não inferior à dez dias para a abertura da AGO.  

§ 3º. Fica assegurado ao candidato a presidente da Mesa Diretora da CIADSETA-TO, o direito de 

apresentar  nomes para concorrer a quaisquer cargos para Mesa Diretora ou Conselho Fiscal na forma  

dos  Artigos 41º, 42º, deste Estatuto. 

§ 4º. Será verificado se requerente satisfaz os Art. 41º -42º, Art. 14º, inciso XV, artigo 24º, conforme o Art. 16º, 

Inciso IV, b)deste Estatuto, no período mínimo de 4 (quatro) anos consecutivos. 

§ 5º- O candidato ou postulante à  cargo na Mesa Diretora e Conselho Fiscal da CIADSETA-TO, ao 

apresentar pedido de registro de candidatura, deverá entregar em anexo: 

I- certidões negativas de protesto de título emitido pelo Cartório da Comarca de domicílio atual e 

Anterior; 

II- certidões negativas de CCF, SERASA, SPC e de outras instituições de proteção ao crédito;  

III- certidões negativas de antecedentes criminais da justiça comum, Estadual e Federal;  

IV- declaração atualizada de imposto de renda de pessoa física; 

V- declaração de imposto de renda e RAIS, da pessoa jurídica da Igreja que preside;  

VI- comprovante de fidelidade e pontualidade nos deveres, conforme Art. 14º, Art. 16º, Art. 24º e 

das qualidades   recomendadas no Art. 41º. Fornecidos pelas seguintes fontes:  
               a) tesouraria,  

               b) conselho Fiscal,    

                               c) conselho Eclesiástico,  

              d) conselho de Ética,  

               h) comissão Permanente,  

               i) coordenação das áreas onde o Ministro Trabalhou, nos últimos 96 meses e um dia. 

§ 6º. Sendo constatado o descumprimento dos preceitos estatutários e do Parágrafo anterior, o membro estará 

regimentalmente desprovido do direito de concorrer a qualquer cargo na CIADSETA-TO. 

I- será comunicado ao Conselho Eclesiástico pela Secretaria; 

II- o Conselho Eclesiástico dará o parecer de indeferimento do pedido de registro e comunicará ao 

requerente; 
III- se os motivos que levaram à parecer desfavorável   tiverem sido equivocados, o proponente 

deverá de imediato reapresentar o pedido com as devidas ratificações ou retificações para 

reconsideração; 

 

Artigo 46º-  Para  votar  e  ser  votado para constituição da Mesa Diretora e Conselho Fiscal da CIADSETA-TO 

o membro deve estar em dia com seus deveres com o fundo convencional, de que trata os Artigos 14º, 24º e 

respectivos Incisos: Preencher os requisitos  exarados nos Art. 14º, 16º, 41º e 42º, 44º e 45º e  estar à salvo dos 

procedimentos  exarados  nos  Art. 4º, §5º e Art. 15º deste Estatuto.  

 

Artigo 47º- No final de cada mandato, haverá eleição da Mesa Diretora e do Conselho Fiscal na 

penúltima sessão da Assembleia Geral Ordinária, em escrutínio secreto, votando-se cargo a cargo e 

não havendo mais de um postulante ao cargo, a escolha será por aclamação. 

§ 1º. Será considerado eleito o candidato a presidente da Mesa Diretora o que obtiver a maioria dos 

votos válidos, isto é, 50% (cinquenta por certo) mais 1 (um), e os demais cargos incluindo o Conselho 

Fiscal serão eleitos por maioria simples de votos. 

§ 2º. Havendo mais de dois candidatos, incorrerão em um segundo turno, imediato, em escrutínio 

secreto os dois candidatos a presidente que obtiverem maior número de votos. 
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§ 3º. havendo empate entre dois candidatos para qualquer cargo, desempatar-se-á pela Idade e 

assumirá o cargo, o mais velho. 

§ 4º. Os eleitos tomarão posse imediatamente e procederão a indicação e posse sobre aos demais 

Órgãos da Convenção. 

 

§  5º. Caso não haja preenchimento de todos os cargos, cabe a Mesa Diretora eleita, nomear os demais 

membros, ad referendum da Assembleia Geral.  

§ 6º. O mandato da Mesa Diretora e dos demais Órgãos da Convenção é de 4 (quatro) anos sem 

prejuízo de reeleição, exceto o Presidente que só poderá concorrer à uma reeleição consecutiva, 

podendo no entanto concorrer  ou ocupar à outro  cargo. 

 

Artigo  48º - Compete a mesa diretora: 
               I- cumprir e fazer cumprir este Estatuto, Regimento Interno e as normas  Éticas; 

              II- receber, avaliar pedidos de jubilação conf. Art. 22º e encaminhar à Assembleia Geral, 

 III- analisar, julgar, conciliar;  por  meio das instancias regimentais que se fizer necessário, o 

membro arguido por imputação  ou suspeita de culpa, infração; Assegurando ao acusado o 

amplo direito de defesa  perante as Instâncias  acima citadas;  

 IV- são instâncias regimentais: 
1°) Mesa Diretora, 

2º) Conselho de  Ética  e Disciplina, 

3º) Conselho Eclesiástico, 

4º) Conselho de Ministros, 

5º) Supervisão de Área, 

6º) Comissão Temporária, 

7º) Conselho Jurídico, 

8º) Assembleia Geral, 

  V-  planejar e administrar com zelo e transparência, os bens da CIADSETA-TO; 

             VI- propor e transferir Ministros conforme as necessidades;  

            VII- indicar  membros para compor os Conselhos e Comissões; 

           VIII- apresentar  relatórios de suas atividades nas Assembleias Gerais; 

             IX- nomear Secretário de expediente, auxiliares, técnicos e/ou acadêmicos para a Secretaria; 

              X- reunir-se sempre que necessário por convocação do Presidente; 

             XI- indicar nomes para ocupar cargos na CGADB; 

XII- escolher o local e data, planejar a programação e fixar a taxa de inscrição das Assembleias 

Gerais destinada a custear as despesas advindas com o evento; 

            XIII- elaborar a pauta ou temário para as Assembleias Gerais; 

 XIV- analisar e selecionar as matérias apresentadas para apreciação em momento oportuno; 

              XV- cumprir a pauta, apreciar as matérias pela ordem e tempo estabelecido; 

             XVI- assinar as Atas depois de apreciadas e achadas conforme pelo plenário convencional; 

 XVII- prestação de contas de suas atividades por meio de cada Órgão desta Convenção, 

relativas ao mandato findo; Após a abertura dos trabalhos convencionais, na primeira sessão da 

AGO no final do mandato da Mesa Diretora;  

            XVIII- aprovar os regimentos internos dos Órgãos da Convenção; 
XIX- encaminhar à Comissão Jurídica todos os processos que necessitarem do respectivo respaldo jurídico; 

            XX- encaminhar  para os Conselhos e Comissão, as propostas para serem analisadas; 

XXI- decidir pela ocupação de cargo em vacância, no interregno convencional, em qualquer  

Órgão  da CIADSETA-TO, inclusive na Mesa Diretora. 

 

Artigo  49º – Compete ao presidente da CIADSETA-TO: 
   I- represear a Convenção ativa, passiva, judicial e extrajudicial, podendo outorgar   procurador ; 

             II- convocar e presidir a Assembleia Geral, Confraternizações e reuniões da Mesa Diretora; 

            III- dirigir os trabalhos convencionais com absoluta imparcialidade; 

            IV- baixar Resoluções e portarias em consonância com este Estatuto e Regimento Interno; 

  V- cumprir e fazer cumprir este Estatuto, o Regimento Interno e as decisões da Assembleia Geral; 
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VI- elaborar a ordem do dia, com base no temário e nas propostas enviadas à Mesa Diretora, 

por ocasião das Assembleias Gerais; 

VII- assinar os documentos oficiais da Convenção, bem como o edital ou oficio de convocação 

da Assembleia Geral conforme disposto neste Estatuto; 

          VIII- nomear o Secretário de Expediente conf. os Artigos 48, IX,  Art. 55 e 56 deste Estatuto; 

IX- nomear e designar Comissões temporárias em Assembleia Geral ou fora dela, para assuntos 

convencionais, indicando respectivamente o seu Presidente e o seu Relator; 

X- indicar, ouvida a Mesa Diretora, nomes para o preenchimento de cargos em vacância nos 

Órgãos da CIADSETA-TO; 

XI- administrar o fundo convencional, movimentando contas bancárias com o 1º (primeiro) 

tesoureiro desta Convenção; 

XII- tomar parte nas reuniões dos Órgãos da Convenção na condição de membro ex-ofício, 

inclusive das pessoas jurídicas vinculadas e/ou filiadas; 

XIII- conceder ou reter a palavra a convencionais, sempre de acordo com o Estatuto e 

Regimento Interno da Convenção; 

XIV- convocar o Conselho Eclesiástico bem como o Conselho de Ética e Disciplina, quando 

necessário; 

            XV- presidir uma Igreja, ou deixar de presidir, enquanto for Presidente da CIADSETA-TO; 

XVI- receber do presidente da Igreja, o direito de dirigir os trabalhos da mesma enquanto 

estiver presente, por ser o Presidente da CIADSETA-TO; 

           XVII- indicar a Comissão Jurídica conforme o Artigo 82º, 84º. deste Estatuto; 

          XVIII- apresentar qualquer proposta de interesse convencional; 

XIX- baixar e expedir deliberações administrativas ou disposições doutrinárias, disciplinares 

Comunicação entre a Convenção Ministros e Igrejas e outras convenções, estabelecidas por 

meio de Resoluções, Portarias Circulares, Editais Ofícios e CI/Comunicação interna, a saber: 
a) por Resolução: Ordenação, designação, exoneração, remoção, transferência, substituição, jubilação e 

afastamento de pastores e evangelistas de suas funções ministeriais, ouvida a Mesa Diretora, 

b) por Portaria: Todas as normas concernentes à organização e orientação das igrejas e demais Órgãos 

integrantes, 

c) por Circulares: As disposições doutrinárias e disciplinares, concernentes à orientação dos Pastores e 

Evangelistas, 

d) por Editais: As convocações, para Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias e outras, 

e) por Ofícios:  Convocação para Reuniões da Mesa Diretora, de órgãos da CISADSETA, Eventos, 

comunicação entre outros Órgãos, instituições, autarquias, autoridades e setores públicos etc, 

e) por “C.I” Comunicação interna: Comunicação e relacionamento entre a Convenção e seus Ministros, 

membros, Departamentos, Igrejas Vinculadas e filiadas, para  assuntos de ordem eclesiástica, 

Administrativa, cristã e Social. 

 

Artigo  50º– Compete aos Vice Presidente por sua ordem, substituir o Presidente em suas ausências ou 

impedimentos legais ocasionais, sucedendo-o em caso de vacância. 

  

Artigo  51º- Compete ao primeiro secretário: 

I-  elaborar as atas e proceder com a leitura das mesmas na Assembleia Geral,  

Confraternizações e das reuniões da Mesa Diretora; Em seguida registrar em Cartório; 

II- redigir os documentos oficiais da CIADSETA-TO, as correspondências de ordem do Presidente; 

           III- manter em boa ordem os livros, fichários e toda documentação da Convenção; 

           IV- assinar com o Presidente as documentações necessárias; 

            V- atender as solicitações do Presidente durante as reuniões ou fora dela. 

 

§1º. Aos demais Secretários, compete auxiliar seu titular ou substituí-lo, pela ordem, em seus 

impedimentos legais ocasionais, exercendo todas as funções a ele atribuídas, 

§2º. Ao secretário adjunto compete auxiliar em todas as atividades da secretaria da CIADSETA-TO. 

 

Artigo  52º- São atribuições do primeiro tesoureiro: 
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I- receber todos os valores destinados à CIADSETA-TO tais como: dízimo, dízimo dos dízimos, 

mensalidades, ofertas, doações e subvenções; 

II- manter os valores em conta bancária, em nome da entidade, movimentando-a com, e sob  

ordens do Presidente, conforme o inciso VII  deste artigo; 

III- manter em boa ordem a escrituração das entradas e saídas em livros apropriados da 

tesouraria; 

IV- acompanhar os serviços do contador da CIADSETA-TO, exigindo pontualidade, precisão, 

cumprimento de prazos e qualidade técnica dos mesmos; 

V- elaborar o relatório financeiro, junto com o Secretário de Expediente e apresentá-lo ao 

Conselho Fiscal trimestralmente e anualmente para a Assembleia Geral; 

           VI- efetuar pagamentos de ordem do Presidente; 

VII- juntamente com o Presidente abrirão  e manterão contas bancárias em nome da entidade; 

           VIII- emitir trimestralmente os relatórios financeiros da CIADSETA-TO; 

IX- manter o presidente inteiramente informado sobre a receita, balanço e movimentação 

financeira da CIADSETA-TO. 

Parágrafo único - Aos demais tesoureiros, compete auxiliar seu titular ou substituí-lo, pela ordem, em  

seus impedimentos legais ocasionais, exercendo todas as funções a ele atribuídas. 

 

Artigo  53º-Ao secretário adjunto compete auxiliar em todas as atividades da secretaria da CIADSETA-

TO. 

Artigo  54º- Ao Assessor Jurídico compete assessorar a Mesa Diretora em conformidade com o Artigo 

84º e respectivos Incisos deste Estatuto. 

 

CAPÍTULO XI = DA SECRETARIA GERAL  

Artigo 55º-A Secretaria Geral é um Órgão da CIADSETA-TO e, é ocupado por um Secretário de 

Expediente, de livre escolha do Presidente, o mesmo deve ser filiado e subordinado à Convenção, o qual 

dará expediente diário na sede geral. 

 

Artigo  56º-O Secretário de Expediente é membro da CIADSETA-TO e, será remunerado pelo fundo 

convencional.  

 

Artigo  57º-São atribuições do Secretário de Expediente: 

            I- atender os convencionais e manter em dias os materiais de expediente e consume regular; 

II- receber matérias destinada a Convenção, protocolar e encaminhá-la ao Presidente, para devidas 

deliberações; 

III- elaborar listas dos membros ativos, e dos que se acharem sob penalidades previstas neste 

Estatuto; 

IV- assessorar os Órgãos desta Convenção, quando solicitado; 

V- cumprir determinações dos membros da Mesa Diretora nos seus cargos, prestando 

respectivos relatórios, quando solicitado; 

           VI- prestar esclarecimento, quando solicitado, aos convencionais, Observando-se os Art. 14º Inc., XV, Art.16º. 

Artigo 58º– A Secretaria Geral tem um Tesoureiro de expediente, que é de livre escolha do Presidente, o 

mesmo deva ser filiado e subordinado a Convenção, o qual dará expediente diário no Centro 

Administrativo. 

 

Artigo  59º– São atribuições do Tesoureiro de Expediente: 

            I - receber todo documento contábil, valores destinados a Convenção; 

            II - elaborar livro caixa das movimentações diárias via Secretaria Geral; 

           III - assessorar a Tesouraria e o Conselho Fiscal quando solicitado; 

IV- prestar esclarecimento, quando solicitado, aos convencionais, observando-se   o Art. 14º 

Incisos X, XV, e o Art. 16º . 
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CAPÍTULO XII  =  DO CONSELHO ECLESIÁSTICO 

Artigo  60º- O Conselho Eclesiástico é um Órgão auxiliador e consultivo da CIADSETA-TO, composto 

de 9 (nove) membros e 3(três) suplentes que serão indicados pela Mesa Diretora, com o mandato de 4 

(quatro) anos. 

 

Artigo  61º- Para compor o Conselho Eclesiástico o Ministro deverá preencher os seguintes requisitos: 

             I- ter no mínimo 10 (dez) anos de efetivo trabalho ministerial na CIADSETA-TO; 

 II- ter idoneidade moral comprovada, evidenciada pela honestidade, Ética, decoro e discrição; 

             III- não ter sofrido ato disciplinar em instância alguma em sua carreira   ministerial; 

             IV- ser imparcial em suas decisões; 

             V- ter prestado relevantes serviços a esta Convenção; 

             VI- nunca   ter desobedecido as determinações da Convenção; 

            VII- nunca ter incitado o ministério ou Igreja contra a Convenção e vice versa;  

            VIII- nunca ter agido em detrimento, da Convenção, Igreja ou   convencional; 

IX- nunca ter aliciado, nem aceitado aliciamento contra à Convenção, Convencional, Igreja ou 

membro. 

 

Artigo  62º- Os nomes para composição do Conselho Eclesiástico serão escolhidos pela Mesa Diretora 

e apresentados ao plenário convencional para  avaliação  e aprovação. 

§ 1º-O Presidente do Conselho Eclesiástico será determinado pela Mesa Diretora, como também um 

Secretário e um Relator. 

§ 2º-A posse do Conselho Eclesiástico se dará imediatamente após a homologação pelo plenário 

convencional, em uma Assembleia Geral desencontrada da eleição da Mesa Diretora. 

§ 3º-O Conselho Eclesiástico, tem como parâmetro; O Presente Estatuto, Regimento Interno, o Código 

de Ética da CIADSETA-TO e a Bíblia Sagrada. 

 

Artigo  63º-São atribuições do Conselho Eclesiástico: 

             I- auxiliar a Mesa Diretora, quando convocado; 

II- examinar e emitir parecer sobre a admissão de ministro ao rol de membros da CIADSETA-

TO; 

-III- no âmbito de suas atribuições; Pronunciar-se, ao ser solicitado por escrito, dando ciência a Mesa Diretora; 

IV- examinar a documentação de candidato ao Santo Ministério, entrevista-los e emitir parecer; 

V- o parecer deste Conselho, sobre qualquer assunto, será submetido ao plenário convencional à 

quem compete a decisão; 

VI- avaliar e emitir parecer sobre  assuntos de ordem Eclesiásticas, Doutrinárias e Teológica; 

VII- em parceria com o Conselho de Educação e cultura deferirem sobre a validade de 

DIPLOMA ou CERTIFICADO de Cursos Teológicos; 

VIII- examinar   imparcialmente  a  documentação de pedido de registro de candidatura à 

cargos da Mesa Diretora e do Conselho Fiscal; 

            IX- presidir a sessão de eleição da Mesa Diretora, dando posse aos eleitos.  

§ 1º. Para o desempenho  de sua  atribuição  conforme  o inciso acima, O Conselho Eclesiástico terá como 

auxiliar, uma COMISSÃO ELEITOTAL, em caráter provisório e específico, formada num prazo mínimo de 45 

dias, antes da Cessão de Abertura da AGO que elegerá a Mesa Diretora e Conselho Fiscal; Escolhida e formado  

sob a Liderança da  MESA DIRETORA, com  auxílio  do Conselho Eclesiástico; Composta por. 
                         a- dois Advogados, 

     b- dois técnicos do TRE, 

    c- cinco Técnicos em computação, 

     d- cinco  Digitador. 

§ 2º. A Comissão Eleitoral provisória, auxiliará o conselho  Eclesiásticos e  tem suas atribuições 

definidas no  Regimento interno desta Convenção. 

§ 3º. O Conselho Eclesiástica, quando solicitado, e  com a anuência da Mesa Diretora, poderá  avaliar  

atos de qualquer  um dos Órgãos da CIADSETA-TO, dando ciência à Mesa Diretora e esta ao plenário 

convencional, para dar a decisão final.  
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§ 4º. O membro deste Conselho não poderá decidir em causa própria; mas tem a garantia de seus 

diretos, Conf. o Art. 13º inciso V. 

 

CAPÍTULO XIII  =  DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Artigo  64º-O Conselho de Educação e Cultura é um Órgão normativo de educação cristã da 

CIADSETA-TO, composto de 7 (sete) membros nomeados pela Mesa Diretora, escolhidos  dentre os 

nomes de notória competência técnica, Acadêmica, Ética, moral e espiritual, indicando o seu 

Presidente, Secretário e Relator, com mandato de 4 (quatro) anos e reger-se-á por este Estatuto. 

 

Artigo  65º– Ao Conselho de Educação e Cultura compete: 

             I- reconhecer, ou não, instituições de ensino teológico; 

II- examinar e dar parecer sobre DIPLOMAS e CERTIFICADOS   de Cursos Teológicos; 

III- orientar abertura e funcionamento de novas instituições de ensino teológico, quando 

solicitado e autorizado;   

IV- promover a Cultura Cristã e o desenvolvimento cultural em nossa região, com simpósios, 

seminários, estudos e palestras bíblicas; 

             V- prestar relatório de suas atividades nas reuniões convencionais; 

            VI- defender a Teologia   e Doutrinas fundamentais   adotada   pala Assembleia de DEUS; 

VII- Estabelecer e manter curso  específico de discipulado   para  as Igrejas  Vinculados e  filiadas  à  

CIADSETA-TO e outras. 

§ 1º. Será reconhecida, a instituição de ensino teológico, que atender às exigências das diretrizes e base 

do Conselho que trata este Artigo. 

§ 2º. A instituição de ensino teológico reconhecida por este Conselho, franqueará cópia e/ou 

informações de sua grade curricular e conteúdo programático.                                            

§ 3º. Este Conselho não intervirá em Escola ou Curso teológico algum, apenas se reserva ao direito  de 

aceitar ou não, os DIPLOMAS ou CERTIFICADOS, conforme a compatibilidade. 

 

CAPÍTULO XIV  =  DO CONSELHO FISCAL 

Artigo  66º– O Conselho Fiscal é um Órgão da CIADSETA-TO e, é composto de 3 (três) membros 

titulares e 2 (dois) suplentes escolhidos dentre os convencionais, de reconhecida idoneidade e 

comprovada competência  técnica e/ou acadêmica, para o exercício da função, sendo. 

I- um presidente;  

II- um secretário;  

III- um relator; 

IV- um Primeiro Suplente; 

V- um Segundo Suplente; 

§ 1º. Os suplentes serão convocados para  o exercício da função. 

             I- pela Mesa Diretora para o exercício definitivo quando houver  vacância  no quadro; 

             II- pelo Presidente da CIADSETA-TO  para exercício temporário por impedimento do titular. 

§ 2º. Para votar e ser votado para eleição da Mesa Diretora e Conselho Fiscal da CIADSETA-TO o 

membro deve satisfazer os requisitos e indicações dos Art. 41º, 45º, 46º.  

§ 3º. Os membros do Conselho Fiscal são eleitos por meio do voto secreto, na mesma AGO que elege a 

Mesa Diretora, com mandato de 4 (quatro) anos; 

 

Artigo  67º– São atribuições do Conselho Fiscal: 

             I- eleger dentre os seus membros o Presidente, o Secretário e o Relator; 

II- reunir-se trimestralmente, ou quantas vezes forem necessárias, para exercer suas funções, na 

sede da CIADSETA-TO para exame das contas da entidade; 

            III- aferir documentos de entradas e saídas da movimentação financeira da CIADSETA-TO; 

            IV- dar parecer sobre os relatórios financeiros da entidade em Assembleia Geral; 

             V- encaminhar à Mesa Diretora parecer sobre o movimento financeiro da CIADSETA-TO; 

VI- emitir sugestão à Tesouraria, Secretaria de expediente, assessoria contábil, e à quem, e onde 

mais o presidente da CIADSETA, solicitar ou autorizar; 

VII- atender as convocações da Mesa Diretora. 
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Parágrafo Único-Prestar esclarecimento, quando solicitado, aos convencionais, em AGO, observando-

se o Art. 14º Incisos X, XV e o Art. 16º . 

 

CAPITULO XV = DO CONSELHO DE ÉTICA E DISCIPLINA 

Artigo  68º-O Conselho de Ética e Disciplina é Órgão da CIADSETA-TO, para auxiliar a Mesa Diretora em 

Processamento e análise de representações que tenham acusações contra membros da CIADSETA-TO.  

§ 1º.O Presidente, secretário e relator do conselho de ética são nomeados pelo presidente da CIADSETA. 
§ 2º. O Conselho de Ética agirá sempre à Juízo da Mesa Diretora, à qual auxilia, fundamentado no seu 

Código, Estatuto e Regimento interno e parâmetros   afins. 

 

Artigo  69º-O Conselho de Ética e Disciplina compõe-se de 9 (nove) membros e 3 (três) suplentes, 

indicados pela Mesa Diretora. 

§ 1º. Os componentes do Conselho de Ética e Disciplina serão ministros de notória reputação, vivência 

exemplar, experiência qualificada e ás qualificações exaradas no Art. 61º e seus  incisos.  

§ 2º. A atuação do Conselho de Ética e Disciplina é normatizada   no Art.  68º  §2º deste Estatuto. 

§ 3º. O Conselho de Ética e Disciplina atenderá assuntos que haja identificação do querelante, 

assinatura e reconhecimento; exceto ao se tratar  de flagrante ou denúncia de vítima com  evidencia  de 

sequelas e/ou provas anexas. 

§ 4º. O Conselho de Ética e Disciplina  informará à querelantes, a responsabilidade de uma   queixa  

sem fundamentação. 

§ 5º. Ao membro, arguido por imputação  de culpa ou infração, é atendido conf. Art. 13º Inciso  VI, Art. 

48º  incisos III e IV  deste Estatuto.  

§ 6º. Ao avaliar matérias, remeter o seu parecer à Mesa Diretora. 

 

CAPÍTULO XVI   =  DAS COMISSÕES 

Artigo  70º– As comissões da CIADSETA-TO são: Comissão Permanente e  Comissão temporárias. 

 

Artigo 71º- A comissão permanente é composta de 9 (nove) membros e 3 (três) suplentes, obedecendo 

aos seguintes critérios, para os membros titulares e suplentes: 
I- 06 (seis) do Estado do Tocantins; 

II- 01 (um) do Estado da Bahia;  

III- 01 (um) do Estado do Maranhão;  

IV- 01 (um) do Estado do Pará; 

V- O 1º  Suplente será do Estado do Tocantins;  

VI- O 2º  Suplente será do Estado do Maranhão; 

VII- O 3º Suplente será do Estado do Pará. 

 

Artigo 72º–A Comissão Permanente é nomeada pela Mesa Diretora, Ad Referendum pelo plenário 

convencional; Indicando o Presidente e Secretário, com as seguintes atribuições: 

               I- atender convocações da Mesa Diretora, tanto em Assembleias Gerais como fora delas; 

  II- auxiliar a Mesa Diretora, oferecendo parecer sobre transferência ou permuta entre 

convencionais;  

             III- convidar ministro em processo  de  transferência ou permuta para dar-lhe ciência; 

  IV- após ouvir ministro em processo  de  transferência ou permuta, enviará para a Mesa Diretora o seu 

parecer por escrito, a qual apresentará ao plenário convencional, para deliberação; 

 V- a comissão após ouvir, caso não chegue a um acordo, mesmo assim manifestará seu parecer. 

 

 Parágrafo Único - Transferência ou permuta de ministro no período de Assembleia Geral, é atribuição  

da Comissão Permanente.  

 

Artigo 73º- COMISSÃO TEMPORÁRIA,  Será  nomeada  pela  M.D. ou Pelo Presidente, sempre que houver 

necessidade, em número ímpar não inferior a 3 (três) e nem superior a 9 (nove) membros, dentre eles um membro 

da mesa Diretora e será dissolvida após a conclusão dos trabalhos para os quais foi designada.  

 

Artigo 74º- Havendo vacância na presidência de um campo, a vaga será suprida ocupada  

imediatamente por outro ministro, designado pela Mesa Diretora ou por seu Presidente. 
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CAPÍTULO XVII   =  DA AGÊNCIA DE MISSÕES 

Artigo  75º– Agência de Missões é um Órgão da Convenção, dirigida por 7 (sete) membros escolhidos 

dentre os convencionais; nomeados pela Mesa Diretora e referendados pela Assembleia Geral, com 

mandato de 4 (quatro) anos; a saber:  
               I- um Presidente;  

                II- um Vice-Presidente;  

                III- um Primeiro Secretários;  

                 IV- um Segundo   Secretários; 

                 V- um Sec. Adjunto;   

                 VI- um Primeiro Tesoureiro; 

                 VII- um Segundo Tesoureiro. 

Parágrafo Único - A Agência de Missões, referida neste Artigo, funciona nos termos deste   Estatuto e 

de sua regulamentação especifica pela Mesa Diretora. 

 

Artigo  76 – São atributos da agencia de missões: 

  I- incentivar e realizar Missões e evangelismo, conferências, Simpósios eventos em parceria 

com   as Igrejas, em toda a jurisdição da CIADSETA; 

 II- promover, divulgar e incentivar a obra missionária a nível local, Regional, Estadual, 

nacional e internacional;  

 III- assessorar e estabelecer parcerias com as Igrejas quanto ao envio de missionários 

devidamente preparados; 

 IV- fornecer documentos que facilitem o ingresso do missionário em seu âmbito de atuação, 

solicitado pela Igreja que esteja vinculado; 

 V- avaliar trabalho e a produção no campo missionário e prestando relatório nas AGO e Eventos da 

CIADSETA; 

Parágrafo Único – A Agência de Missões da CIADSETA-TO não substituirá os departamentos e 

secretarias de missões existentes e que venham a existir nas Igrejas locais. 

 

CAPÍTULO XVIII =  DA UMADS, CIADSETA JOVEM, UNIFILHOS 

Artigo  77 - A UEMADS: A União das Esposas de Ministros das Assembleias de Deus do  SETA, é um 

Órgão da CIADSETA-TO, composta de 12 (doze) membros, a saber: uma Presidenta, cinco Vice 

Presidentas, cinco Secretarias, uma Secretaria Adjunta,  três Tesoureiras, escolhida conforme os 

membros da Mesa Diretora da CIADSETA-TO, para um mandato de 4 (quatro) anos.  

§ 1º. A UEMADS é formada por todas as esposas de Pastores, Evangelistas e Missionários filiados e 

credenciados pela CIADSETA. 

§ 2º. As reuniões da UEMADS se darão no período das Assembleias Gerais Ordinárias da CIADSETA-TO. 

§ 3º. O Caixa do fundo social da UEMADS recebe em doação, uma anuidade  de cada missionária, 

conforme o Art. 24º § 3º deste estatuto. 

§ 4º. As esposas de Ministros da CIADSETA   não concorrerão a cargos da Mesa Diretora e Conselho Fiscal. 

 

Artigo  78- A CIADSETA JOVEM: União de Jovens das Assembleias de Deus do  SETA, neste Estatuto 

denominada CIADSETA JOVEM  , é um Órgão da CIADSETA-TO, composto de 7 (sete) membros, a saber, um 

Presidente, dois Vice-Presidente, dois Secretários e dois Tesoureiros, sendo escolhido e nomeado o Presidente e 

o primeiro Vice presidente, pela Mesa Diretora e os demais membros da diretoria escolhidos pelo Presidente já 

nomeado, para um mandato de 4 (quatro) anos. 

§ 1º. Os demais membros desta diretoria são líderes de mocidade, em comunhão e referendados por seus 

pastores. 

§  2º. É  atribuição da CIADSETA  JOVEM , realizar Congressos, Confraternizações, Seminários de 

capacitação para líderes de Jovens, em Igrejas  vinculadas ou filiadas que  aceitarem  ou solicitar. 

§ 3º. Os Ministrantes para seus eventos são  escolhido pela liderança, com o aval da Mesa Diretora da 

CIADSETA-TO. 

§ 4º. CIADSETA JOVEM, Tem um Coordenador em cada Área de Supervisão, o Líder da UNIFILHOS,  

responsável  pelas informações, organização  de Seminários  em acorde com a Supervisão da Área, a 

realização de pré congressos  nas  épocas de semana Santa  e/ou Carnaval.   

§ 5º. CIADSETA JOVEM, Realiza congresso geral no mês de Julho, desencontrado da data da AGO. 
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Artigo  79- A UNIFILHOS- União de Filhos de Obreiros do SETA, é um Órgão da CIADSETA-TO, 

necessariamente composto por três subdepartamentos, de: Jovens, Adolescentes e Crianças, com  os Presidentes 

e vice  Presidente  nomeados pela Mesa Diretora e os demais  lideres indicados por seu presidente, Ad 

Referendum da Mesa Diretora da CIADSETA-TO conforme o Parágrafo único deste Artigo. 

Parágrafo único- As Lideranças  de  subdepartamentos  da UNIFILHOS  são compostas de 7 (sete) membros, a 

saber, um Presidente, dois Vices - Presidente, dois Secretários e dois Tesoureiros. Os Presidentes e Vices, são 

nomeados pela  Mesa Diretora, os demais membros da diretoria são escolhidos pelo Presidente nomeado, para 

um mandato de 4 (quatro) anos. 

 

Artigo  80– A UNIFILHOS; União de Jovens Filhos de  Obreiros  do SETA é composta pelos Jovens   

filhos de Obreiros de toda a CIADSETA-TO. 

§ 1º. As reuniões da Unifilhos são realizadas no mês de Julho, nos períodos da Assembleia Geral 

Ordinária e/ou em outras datas a critério de sua liderança, podendo realizar Confraternizações, em 

qualquer cidade nas regiões e Áreas da CIADSETA. 

§ 2º. Nas Áreas de supervisão a Unifilhos tem a missão de envolver os jovens de todas as Igrejas da CIADSETA e 

é representada por uma  Diretoria composta por três membros, à saber. Coordenador, Secretário e Tesoureiro; 

Eleitos pela Supervisão da Área para um mandato de 4 (quatro) anos e realizarão reuniões  com  a  Uniteens , 

paralela as da Área. 
§ 3º. Preletores para suas reuniões gerais, é escolhido pela liderança, com o aval da Mesa Diretora da 

CIADSETA-TO, e nas Áreas, com o aval da supervisão. 

 

 § 4º. As reuniões e confraternizações da Unifilhos  tem o objetivo de. 

              I- fortalecer os laços fraternais entres os filhos de Obreiros; 

             II- despertar o senso de valor e o quanto são importantes no Ministério dos Pais; 

            III- consolidar vocações e fortalecer a estrutura para o futuro da CIADSETA. 

 

Artigo  81-UNITEENS - União de Adolescestes filhos de  Obreiros  do SETA. 

§ 1º. As reuniões da Uniteens são realizadas no mês de Julho, no  períodos da Assembleia Geral 

Ordinária e/ou em outras datas a critério de sua liderança, podendo realizar Confraternizações  

inclusive  com a  Uniteens em qualquer cidade  nas regiões  e  Áreas da CIADSETA.   

§ 2º. Nas Áreas de supervisão a Uniteens tem a missão  de envolver os Adolescentes de todas as Igrejas da 

CIADSETA e  é representada por uma  Diretoria composta por três membros, à saber. Coordenador, Secretário e 

Tesoureiro; Eleitos pela Supervisão da Área para um mandato de 4 (quatro) anos e realizarão reuniões  com a 

Unifilhos, paralela  as da Área. 

§ 3º. Preletores para suas reuniões gerais, é escolhido pela liderança, com o aval da Mesa Diretora da 

CIADSETA-TO, e nas Áreas, com o aval da supervisão . 

§ 4º. O Subdepartamento de Adolescentes “Uniteens” tem o objetivo de. 

              I- despertar a consciência dos valores cristãos e inegociáveis; 

 II- direcioná-los nos moldes da doutrina e preceitos Bíblicos, pentecostal da Assembleia de Deus;  

            III- trabalhar o fortalecimento do Caráter, e o senso do dever missionário; 

IV- investir em talentos, despertar vocações  e fortalecer a estrutura do SETA e  CIADSETA. 

 

Artigo  82- UNIKIDS= União de Crianças ( KIDS ) filhos  de  Obreiros  da  CIADSETA  

§ 1º. As reuniões da UNIKIDS são realizadas no mês de Julho, nos  períodos da Assembleia Geral 

Ordinária e/ou em outras datas a critério de sua liderança, podendo realizar Confraternizações  em 

qualquer cidade  nas regiões  e  Áreas da CIADSETA  

§ 2º. Nas Áreas de supervisão a UNIKIDS tem a missão de envolver os Adolescentes de todas as Igrejas da 

CIADSETA e é representada por uma  Diretoria composta por cinco membros, à saber. Coordenador, Secretário 

e Tesoureiro e duas professoras, Eleitos pela Supervisão da Área para um mandato de 4 (quatro) anos e 

realizarão reuniões paralelas as da Área. 

 § 3º. Preletores para suas reuniões gerais, é escolhido pela liderança, com o aval da Mesa Diretora  da 

CIADSETA-TO,e nas  Áreas, tem as professoras com o aval da supervisão 

§ 4º. O Subdepartamento de Crianças “UNIKIDS” tem o objetivo de. 

             I- investir na  Educação Cristã estrutural  das crianças;  

            II- dinamizar o aprendizado da doutrina e preceitos Bíblicos e pentecostal;  
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             III- cooperar com os pais na formação do caráter geral; 

 IV- Investir em talentos, despertar vocações e fortalecer a estrutura do Ministério do SETA e CIADSETA. 

 

CAPÍTULO XIX =  DA COMISSÃO JURÍDICA 

Artigo  83 – A Comissão Jurídica, é Órgão de consultoria da CIADSETA-TO, composta de 3 (três) membros, 

Advogados membros da Convenção, ou membros da Assembleia de Deus, indicados pelo Presidente da 

CIADSETA-TO, durante o período da AGO e por esta referendados, com mandato de 4 (quatro) anos. 

 

Artigo  84 – A Comissão Jurídica terá um Presidente, indicado pelo Presidente da CIADSETA-TO, um 

Relator e um Membro. 

 

Artigo  85 – São atribuições da Comissão Jurídica: 

I- assistir à CIADSETA-TO conforme as necessidades, tanto nas Assembleias Gerais como fora delas; 

II- assessorar a Mesa Diretora da CIADSETA-TO em suas reuniões, através de um ou mais membros; 

III- quando solicitada pela Mesa Diretora ou outro Órgão da CIADSETA-TO, dar parecer em 

eventuais causas de ordem jurídica, para dirimir as dúvidas; 

IV- em caso litigioso em qualquer cidade contra a CIADSETA-TO, será solicitada a Comissão 

Jurídica, para averiguar e resolver as questões, quando autorizado pela presidência da 

Convenção; 

V- em caso de necessidade esta Comissão pode convidar outros profissionais em direito, mesmo 

que não seja membro da Convenção; 

VI- a Comissão Jurídica é o Órgão habilitado a dirimir dúvidas quanto à exegese das 

disposições estatutárias e regimentais; 

           VII- firmar documentos oficiais quando a Lei assim o exigir; 

VIII- orientar e cooperar na  formulação e reforma de Estatutos e regimentos da CIADSETA, 

Igrejas, associações, cooperativas e instituições  Ligadas à Convenção . 

 

CAPÍTULO XX  =DO CONSELHO POLÍTICO,DE CAPELANIA, DE MINISTROS E JUBILADOS 

Artigo  86-O Conselho Político é um Órgão da CIADSETA-TO, para assuntos políticos, constituído de 13 (treze) 

membros titulares e 3 (três) suplentes, nomeados pela Mesa Diretora, que também designará, dentre seus 

membros, Presidente, Relator e Secretário. 

Parágrafo Único- É vetada a nomeação de parlamentar ou funcionário público comissionado neste Conselho. 

 

Artigo  87- Compete ao Conselho Político: 

 I- orientar os membros e congregados das Igrejas, quando solicitados pela direção da mesma, a 

tomarem parte do processo político, através de comissão local; 

II- atuar com  forum de debates para apoio de candidato a cargo eletivo, Municipal, Estadual e Federal; 

III- elaborar o cadastro de parlamentares políticos, membros da Assembleia de Deus da 

CIADSETA-TO, e de outros ministérios; 

           IV- exigir dos políticos eleitos relatórios de suas atividades no seu posto de atuação; 

            V- avaliar a atuação do político eleito em qualquer área; 

VI- propor a destituição de uma representação política quando a mesma não corresponder com 

os interesses das Assembleias de Deus, que para a qual foi eleito; 

          VII- apresentar relatório sobre o assunto em Assembleia Geral. 

 

Artigo 88- O Conselho de CAPELANIA é o Órgão normativo da CIADSETA-TO para estabelecer as 

diretrizes mestras da capelania em seus diferentes níveis, conforme as exigências legais, obedecendo 

aos princípios doutrinários das Sagradas Escrituras. 
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Artigo 89- O Conselho de Capelania será composto por um membro de cada área administrativa da 

CIADSETA-TO, indicados pela Mesa Diretora e dentre os mesmos, indicará o Presidente, Vice-

presidente, Secretário e Relator. 

  

§1º. O Ministro para exercer a função deve ser habilitado em capelania apresentar Diploma ou 

Certificado de preparação para a função.  

§2º. O Conselho de Capelania, em parceria com o conselho de Educação e cultura, promoverão cursos 

nas áreas de capelania para os membros da CIADSETA, e outros visando convênios nas  esferas 

Municipais, Estaduais e Federal. 

 

Artigo 90 – O conselho de MINISTROS da CIADSETA-TO é composto de 7 (sete) membros titulares, 

nomeados pela Mesa Diretora, Indicado o Presidente, o Secretário e o relator, e referendados pela 

Assembleia Geral, com mandato de 4 (quatro) anos, para auxiliar a Mesa Diretora, quando solicitado; 

especialmente como agente de CONCILIAÇÃO.  

§ 1º. O Conselho de Ministros da CIADSETA é um Órgão normativo de relacionamentos em toda a 

Jurisdição Convencional, e se representa por. 

            I- quatro   membros no Tocantins; 

           II- um membro no Maranhã; 

           III- um membro no Pará;  

            IV- um membro na Bahia.  

§ 2º. Os componentes do Conselho de Ministro são ministros de boa reputação, caráter ilibado, e ás 

qualificações exaradas no Art. 61º incisos I – IX, e Mt 5:9. 

§ 3º. São atribuições do conselho de Ministro. 

I- auxiliar a mesa Diretora  e os demais órgãos da CIADSETA-TO, ao ser solicitado, via  Mesa 

Diretora e por determinação presidencial; 

II- orientar ministros  novos e iniciantes no ministério, ao se depararem com problemas; 

           III- agir como  agentes de conciliação entre  Ministros e Igrejas; 

IV- auxiliar, com os Conselhos de  Ética, Eclesiástico, e outros, ao serem solicitados e/ou   

comissionado Pela Mesa Diretora ou  por atribuição presidencial; 

             V- cooperarem  na elaboração de  Temários, com a Mesa Diretora; 

 VI- planejarem e organizarem  em entendimento com o Presidente, eventos  exclusivos    para  

casais e famílias de Ministros. 

DO CONSELHO DE PASTORES JUBILADOS. 

Artigo  91- O conselho de pastores JUBILADOS da CIADSETA-TO  é composto de 7 (sete) membros titulares, 

nomeados pela Mesa Diretora, Indicado o Presidente, o Secretário e o relator, e referendados pela Assembleia 

Geral, com mandato de 4 (quatro) anos, para auxiliar a Mesa Diretora, quando solicitado. 

§ 1º. Os membros do Conselho de pastores Jubilados são ministros de boa reputação, caráter ilibado, e 

ás qualificações exaradas no Art. 61º incisos I-IX, e Mt 5:9.  

§ 2º. São atribuições do conselho de Pastores Jubilados. 

I- auxiliar a mesa Diretora e os demais órgãos da CIADSETA-TO, ao ser solicitado, via  Mesa 

Diretora e por determinação presidencial; 

II- auxiliar a Diretoria da   PREVSETA  quando solicitados e autorizados pela Mesa Diretora  

da CIADSETA-TO ou seu presidente; 
III- auxiliar com os Conselhos de  Ética, Eclesiástico, e outros ao serem solicitados e/ou  

comissionado Pela Mesa Diretora ou atribuição presidencial; 

IV- cooperarem  na elaboração de  Temários, com a Mesa Diretora e outros, ao serem    

solicitados; 

VI- auxiliar o Conselho de Ministros no Planejamento e organização   de eventos para  casais  e 

famílias de Ministros.  

 

CAPÍTULO XXI  =   SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES 

Artigo  92 – A Secretaria de Comunicações da CISADSETA-TO é composto de 7 (sete) membros titulares.  
                 I-  um presidente;  

                II-  um vice Presidente;  

               III-  um diretor de Comunicação e Jornalismo; 
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               IV- 1º agentes de relações Humanas; 

                V- 2º agentes de relações Humanas; 

              VI- 1º  agentes de relações Públicas;  

             VII- 2º agentes de relações Públicas. 

§1º. Os membros são nomeados pela Mesa Diretora e referendados pela Assembleia Geral, com 

mandato de 4 (quatro) anos, para auxiliar a Mesa Diretora, a CIADSETA e seus órgãos,  as Igrejas  e 

Departamento, Ministros  Cantores e eventos Evangélicos.   

§ 2º. A Secretaria de Comunicações tem a incumbência de  divulgar, noticiar as atividades da 

Convenção e Igrejas, pelos meios de Comunicações disponíveis e ao nosso alcance, como Rádio, 

Televisão, Jornais, Revistas, Internet e outras modalidades. 

 

§ 3º. São atribuições   da Secretaria de comunicações da CIADSETA-TO. 

   I- auxiliar   a  convenção; O Ministério do SETA, a Convenção CIADSETA, as Igrejas 

vinculadas, filiadas, congregações e bases Missionárias; 

              II- orientar  aos  convencionais, Igrejas e usuários  das benesses  dessa SECRETARIA, as                        

.             condições básicas e necessárias para melhor serem servidos; 

              III- divulgar o material recebido, em tempo hábil e conforme acordado, para os devidos efeitos, 

              IV- servir especialmente à CIADSETA e suas Igrejas por intermédio do Site da CIADSETA. 

   

CAPÍTULO XXII = PREVSETA E  COOPERSETA 

Artigo 93- O Instituto de Previdência da CIADSETA-TO - PREVSETA, é um Órgão da CIADSETA-TO 

com uma Diretoria composta de 5 (Cinco) membros Titulares; Membros da Convenção, ou membros da 

Assembleia de Deus, Ligada à CIADSETA-TO, nomeados pela Mesa Diretora   por meio do Presidente 

da CIADSETA-TO, durante o período da AGO e referendados  pela Assembleia Geral, com mandato de 

4 (quatro) anos 

§1º.  A PREVSETA é uma Instituição de Caráter previdenciário regido por ESTATUTO Próprio 

vinculada à CIADSETA-TO, e subordinada à Legislação pertinente, 

§2º. A PREVSETA   como Órgão Institucional de Previdência Social na Jurisdição Convencional da 

CIADSETA-TO, é Representada por. 
                I- um Presidente- No Tocantins; 

               II- um Diretor Financeiro- No Tocantins; 

              III- um Secretário- Na Bahia; 

              IV- um II Sec. no Pará; 

               V- um Tesoureiro No Maranhão. 

§3º. São atribuições da PREVSETA. Planejar, normatizar e inscrever número ilimitado no seu rol de 

investidores: Ministros, Pastores, Evangelistas e Missionários que satisfaçam a legalidade e normas 

previdenciárias previstas no seu Estatuto e amparo   das Leis pertinente. 

§4º. O PREVSETA foi fundado no dia vinte e dois de Abril de dois mil e quatorze, pela Mesa Diretora 

da CIADSETA-TO reunida em Araguaína -TO, em atendimento a uma Proposta do seu Presidente para 

atender as necessidades Previdenciária dos Ministros da Convenção CIADSETA. 

 

Artigo 94- A COOPERSETA é a COOPERATIVA de Ministros, Membros da CIADSETA-TO e tem sua diretoria 

composta de 7(sete) membros titulares; membros da convenção, ou membros da Assembleia de Deus, ligada à 

CIADSETA-TO, nomeados pela mesa diretora por meio do presidente durante o período da AGO e referendados 

pela Assembleia Geral, com mandato de 4 (quatro) anos.  

§1º.  A COOPERSETA, Foi Fundada aos vinte e três dias do mês de Outubro de dois mil e quatorze, pela Mesa 

Diretora da CIADSETA-TO reunida em Araguaína -TO, em atendimento a uma Proposta do seu Presidente para 

atender as necessidades dos Ministros da Convenção, na Área habitacional. 

§2º.  A COOPERSETA como órgão da CIADSETA-TO, é uma Instituição de   natureza cooperativa e subsidiária 

para fins Habitacional   e outros, regido por ESTATUTO Próprio, subordinada às normas da   OCB e à 

Legislação pertinente. 

§3º.  A Diretoria da COOPERSETA é composta po : 
             I- um Presidente; 

             II- um Diretor Financeiro; 

            III- um Diretor Imobiliário; 

            IV- um Secretário; 

             V- um Tesoureiro;  
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            VI- um Tesoureiro; 

            VII- um técnico em edificações. 

§4º. A COOPERSETA tem as atribuições de planejar, normatizar e inscrever no seu rol de investidores 

número ilimitado de ministros: pastores, evangelistas, missionários e missionárias, que satisfaçam a 

legalidade e normas subsidiárias, previstas no seu estatuto e normas regimentais. 

 

CAPÍTULO XXIII =  ACESSOARIA  CONTÁBIL E JURÍDICA 
Artigo  95 - A assessoria contábil, é Órgão de consultoria da CIADSETA-TO, composta de 3 (três) membros, 

Contador, membros da Convenção, ou membros da Assembleia de Deus, com o aval do seu Pastor, indicados 

pelo Presidente da CIADSETA-TO, durante o período da AGO e por esta referendados, com mandato de 4 

(quatro) anos. 

 §1º. No Ato da nomeação, o presidente, indica o preside, o Secretário e o Relator da assessoria contábil 
§2º. São atribuições da Assessoria Contábil: 

              I- dar assistência à  CIADSETA-TO conforme as necessidades;  

  II- orientar o tesoureiro sobre as legalidades de escriturações e registros da contabilidade, bem  como 

pagamentos de despesas e aquisições, de acordo com as finalidades  da entidade;            
             III- manter a Instituição atenta sobre causas de ordem Contábil e mercantil;  

             IV- dirimir  dúvidas quanto à assuntos mercantil  e trabalhista; 

              V- firmar documentos oficiais quando a Lei assim o exigir; 

 VI- acompanhar  as receitas, Tesouraria, Conselho Fiscal e a contabilidade  da CIADSETA; 

VII- orientar e cooperar na  formulação e reforma de Estatutos e regimentos da CIADSETA, 

Igrejas, associações, cooperativas e instituições  Ligadas à Convenção . 

 

Artigo  96- O assessor jurídico deve ser um membro da comissão jurídica, Advogado membro da 

Convenção ou da Assembleia de Deus, indicados pelo Presidente da CIADSETA-TO, durante o período 

da AGO e por esta referendado, com mandato de 4 (quatro) anos. 

§1º. O Assessor Jurídico  dever  estar  à disposição para consultorias  de emergência, se necessário for  

§2º. Todo e qualquer ato, decisão e/ou  resolução administrativos que  paire dúvida sobre a sua 

legalidade  cívil ou regimental, o executivo deve recorrer ao assessor Jurídico. 

§3º. O assessor Jurídico disponibilizar-se-á  ao Presidente e à demais membros da Diretoria para em 

caso de emergência, prevenir a Instituição, de vexame. 

 

CAPÍTULO XXIV = CONSELHO DE EVANGELISMO E COORD. EST. DE MISSÕES  

Artigo  97 - O conselho de evangelismo e estratégias de crescimento da igreja, do Ministério do SETA. 

(Serviço de Evangelização  das Regiões Tocantins e Araguaia), da CIADSETA-TO é composto de 9 

(nove ) membros titulares, nomeados pela Mesa Diretora, dentre  os Obreiros  reconhecidamente 

comprometidos  com a evangelização dos pecadores, Indicado o Presidente, o Secretário e o relator, e 

referendados pela Assembleia Geral, com mandato de 4 (quatro) anos,  

§ 1º.O conselho de evangelismo é um órgão normativo de prática, motivação e promoção de  

evangelização conforme as ordens de nosso Senhor Jesus Cristo (Mc 16:15; Mt. 28:19-20; Mt. 9:37-38; 

Mc 16:20; Lc 24:48; At 1:8) independente de fronteiras geográfica e se representa por: 
               I- quatro   membros do estado do Tocantins; 

             II- dois membro do estado do Maranhão; 

             III- dois membro do estado do Pará; 

             IV- um membro do estado da Bahia. 

§ 2º. O conselho de evangelismo,   assessorado  pelos outros órgãos  congêneres 

Tem  o compromisso  de  fazer  valer o  MINISTÉRIO DO SETA; Serviço de Evangelização das 

Regiões Tocantina e Araguaia; Através de: Cursos, Seminários, Evangelismo Pessoal e em 

massa, por meio de  Campanhas, Cruzadas, conferências e maratonas  evangelística 

§ 3º. São atribuições do conselho de evangelismo da CIADSETA-TO.               

I- auxiliar  a Convenção CIADSETA, Igrejas vinculadas, filiadas, congregações e bases  missionárias; 
             II- orientar  e cooperar  com as  Igrejas e ministros  em questões de Evangelismo; 

 III- orientar as Igrejas e departamentos sobre Evangelismo, missões, urbana e rural e discipulado. 
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Artigo  98 – A coordenação estadual de missões é um Órgão da Convenção, dirigida por  5 (cinco) 

membros escolhidos dentre os convencionais, com experiência em missões, nomeados pela mesa 

diretora e referendados pela assembleia geral, com mandato de 4 (quatro) anos, sendo: 
              I - um presidente; 

             II - um secretário; 

            III - um relator; 

            IV - um tesoureiro; 

             V - um membro.  
§1º. As coordenações estaduais de missões, referida neste parágrafo, funciona  nos termos deste 

Estatuto e por regulamentação da mesa diretora  representada  por: 

             I- um membro do estado do Tocantins; 

            II - um membro do estado do Maranhão; 

           III - um membro do estado do Pará; 

           IV - Um membro do estado da Bahia.  

§2º . São atribuições da COORDENAÇÃO ESTADUAIS DE MISSÕES: 
              I- coordenar trabalhos de evangelismo e missões  nos Estados; 

              II- orientar  trabalhos de missões, onde já existe, e incentivar a realização onde não tem; 

  III- avaliar  trabalho e a produção no campo missionário e prestando relatório nas    AGOs e  eventos 

da CIADSETA. 

 

CAPÍTULO XXV  =  SUPERVISÃO DE ESTADOS E DE ÁREAS DA CIADSETA 

Artigo  99-  As supervisões estaduais da CIADSETA-TO serão supervisionadas por pastor e/ou 

evangelistas que presidem Igrejas sedes no estado representado, indicado pelo presidente da 

CIADSETA-TO, dentre os pastores que presidem igrejas. 

Parágrafo único. São atribuições dos Supervisores Estaduais: 

             I - acompanhar o desempenho da CIADSETA-TO no Estado representado; 

 II- visitar, quando necessário, os ministros do estado representado; 

 III- representar a Convenção em atos solenes, quando solicitados, inclusive tomando parte em 

comissões de sindicância ou inquéritos informando "a priori" à presidência da Convenção; 
 IV- participar das festividades das Igrejas supervisionadas, quando solicitado. 

 

Artigo  100 – A CIADSETA-TO  estabelece  e cria Áreas de Supervisão, com números ilimitados, 

conforme a expansão da obra, nas regiões em que existem ou venham a existir trabalhos vinculados a 

CIADSETA-TO, Cada área é supervisionadas por um Pastor ou Evangelista presidente de campo, 

denominado de Supervisor de Área, o qual estará no cargo  enquanto  for presidente da igreja sede da 

Área de Supervisão, ou até ser substituído pela Mesa Diretora. O supervisor procederá conforme o 

Regimento Interno da Convenção. 

 

Artigo  101-A área de supervisão de que trata o Artigo anterior, é Liderada por  um  supervisor, 

nomeado pela Mesa Diretora e homologado pela Assembleia Geral, com mandato  para 4 (quatro) anos 

e, podendo ser renomeado; Com as seguintes atribuições: 

I- promover a paz e a harmonia, resolvendo as questões existentes entre os seus ministros e as 

Igrejas vinculadas e/ou filiadas à CIADSETA-TO, na região; 

            II- assegurar a unidade convencional; 

            III- manter  relacionamento  saudável entre os Obreiros da Área, e destes com a  CIADSETA 

            IV- manter o bom relacionamento  com a Mesa Diretora; 

            V- manter o Presidente informado dos acontecimentos daquela região; 

VI- promover, o desenvolvimentos  dos Obreiros  e membros através de  Confraternização, Conferencias, 

seminários, simpósios  para Obreiros, Senhoras, Lideranças, Jovens  e Membros, 

VII- ser a base de consulta, pela Mesa  Diretora, o Presidente ou o Comissão permanente, sobre  

transferência ou permuta de Pastores, ( Art. 71º Incisos II )desmembramento de campo ou  

outros assuntos sobre  Ministros ou Igrejas.  

§1º.o supervisor terá um Secretário de Supervisão e um arrecadador para auxiliá-lo, no desempenho de 

suas funções. 

§ 2º. a UEMADS  é representada  pelas esposas do Coordenador e do Secretário. 
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§ 3º. a  CIADSETA JOVEM é  representada  pelo presidente da UNIFILHOS, na Área. 

§ 4º. a UNIFILHOS  é representada por meio  dos subdepartamentos. 

§ 5º. o Supervisor estará no cargo enquanto for presidente da igreja sede da Área de Supervisão, ou até 

deliberação da Mesa Diretora. 

 

CAPÍTULO XXVI  =  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS E FINAIS  
Artigo  102 – Fica Estatuído que: Fora do período de Assembleia Geral, Havendo  vacância  na  presidência de 

campo/Igreja  sede, a vaga será imediatamente  suprida,  por  outro ministro, designado  pela  Mesa Diretora, 

pelo Presidente, por meio da  comissão permanente ou Comissão provisória específica;  Estes mesmos critérios 

serão aplicados para  transferências, substituição e/ou permuta de Obreiros, quando em caráter de  urgência ou 

de emergência. 

  

Artigo  103 - Caso a CIADSETA-TO   venha a ser dissolvida, a Assembleia que a dissolver, após solvidos seus 

compromissos determinará o patrimônio remanescente, à uma Instituição congênere, da mesmo fé e ordem 

 

Artigo  104–O Presidente da CIADSETA e o Presidente de campo vinculado e/ou filiado à CIADSETA-TO, após 

cada período de 12 (doze) meses de trabalho pastoral, faz jus a dois períodos quinzenais de descanso 

remunerado, preferencialmente nos meses de janeiro e julho. 

 

Artigo  105 - Considerando que a Bíblia Sagrada é a nossa Lei maior, fica estatuído que nenhum ministro 

membro desta Convenção, presidente  e/ou dirigente de Igreja  sede ou congregação vinculada ou filiada à 

CIADSETA-TO, realizará casamento de pessoas Homoafetiva. 

 

Artigo  106 – É vedado a qualquer Igreja  sede ligada à CIADSETA –TO, abrir trabalho ou fundar congregação 

em capital, cidade, distrito ou povoado, onde exista trabalho ligado à CIADSETA-TO, já estabelecido. 

Parágrafo Único-Qualquer Igreja sede ligada à CIADSETA –TO, dentro de suas possibilidades, e com a 

anuência do ministério local, poderá enviar missionário para cooperar com o trabalho já existente, desde que 

tenha o consentimento do Presidente do campo onde o obreiro irá atuar. E caso tenha aberto um novo trabalho, 

este ficará ligado à sede do campo daquela   localidade. 

 

Artigo  107-Os casos omissos neste Estatuto serão resolvidos nas Assembleias Gerais, subordinada ao Art. 29º e 

sendo registrados em Ata. 

 

Artigo  108- Este Estatuto poderá ser reformado, modificado ou emendado, por voto concorde de 2/3 (dois 

terços) dos membros da CIADSETA-TO presentes em Assembleia Geral convocada para este fim. 

 

Artigo  109-Este Estatuto da CIADSETA-TO, devidamente reformado e aprovado pela Assembleia Geral 

Extraordinária realizada aos vinte e três  dias  do mês de Outubro  do ano de dois mil e quatorze, em Araguaína, 

Estado do Tocantins, passando a vigorar a partir desta data, em consonância com o Regimento Interno. 

 

CAPÍTULO XXVII = NOSSO CREDO -CREMOS: 

01.Em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas: Pai, o Filho e o Espírito Santo (Dt. 6.4; Mt 28.19; 

Mc. 12.29); 

02.Na inspiração verbal da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé normativa para a vida e o caráter cristão 

(2 Tm. 3.14-17); 

03.Na concepção virginal de Jesus, em sua morte vicária e expiatória, em ressurreição corporal dentre os mortos 

e em sua ascensão vitoriosa aos céus (Is. 7.14; Rm 8.34; At. 1.9); 

04.Na pecaminosidade do homem, a qual o destituiu da glória de Deus, e em que somente o arrependimento e a fé 

na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo pode restaurar a Deus (Rm 3.23; At. 3.19); 

05.Na necessidade absoluta do Novo Nascimento pela fé em Cristo e pelo poder atuante do Espírito Santo e da 

Palavra de Deus, para tornar o homem digno do Reino dos Céus (Jo 3.3-8); 

06.No perdão dos pecados, na salvação presente e perfeita e na eterna justificação da alma recebidos 

gratuitamente de Deus, pela fé no sacrifício efetuado por Jesus Cristo em nosso favor (At. 10.43; Rm. 10.13; 

3.24-26; Hb. 7.25; 5.9); 
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07.No batismo bíblico efetuado por imersão do corpo inteiro uma só vez em águas em nome do Pai, do Filho e do 

Espírito Santo, conforme determinou o Senhor Jesus Cristo (Mt 28.19; Rm 6.1-6; Cl 2.12); 

08.Na necessidade e na possibilidade que temos de viver vida santa mediante a obra expiatória e redentora de 

Jesus no Calvário, através do poder regenerador, inspirador e santificador do Espírito Santo, que nos capacita a 

viver como fiéis testemunhas do poder de Cristo (Hb 9.14; 1 Pe 1.15); 

09.No batismo bíblico no Espírito Santo que nos é dado por Deus mediante a intercessão de Cristo com a 

evidência inicial de falar em novas línguas, conforme sua vontade (At 1.5; 2.4; 10.44-46; 19.1 – 7); 

10.Na atualidade dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo à Igreja para sua edificação conforme sua 

soberana vontade (1Co 12.1 – 12); 

11.Na Segunda Vinda premilenial de Cristo, em duas fases distintas. Primeira -  invisível ao mundo, para 

arrebatar sua Igreja fiel da terra, antes da Grande Tribulação; segunda -  visível e corporal, com sua Igreja 

glorificada, para reinar sobre o mundo durante mil anos (1 Ts 4.16,17; 1Co. 15.51-54; Ap. 20.4; Zc 14.5; Jd 14). 

12.Que todos os cristãos comparecerão ante o Tribunal de Cristo, para receber a recompensa dos seus feitos em 

favor da causa de Cristo na Terra (2 Co 5.10); 

13.No juízo vindouro que justificará os fiéis e condenará os infiéis (Ap. 20.11-15); 

14.E na Vida Eterna de gozo e felicidade para os fiéis e de tristeza e tormento para os infiéis (Mt. 25.46). 
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