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REGIMENTO INTERNO DA   CONVENÇÃO INTERESTADUAL DOS MINISTROS E 

IGREJAS ASSEMBLEIAS DE DEUS DO SETA-SERVIÇO DE   EVANGELIZAÇÃO 

DAS REGIÕES DO TOCANTINS E ARAGUAIA-NO ESTADO DO TOCANTINS E 

IGREJAS VINCULADAS 

 

DISPOSIÇÃO INICIAL 

 

Artigo 1º - Este Regimento, estabelece normas funcionais da Convenção Interestadual dos 

Ministros e Igrejas Assembleia de Deus do SETA no Estado do Tocantins e Igrejas vinculadas a 

CIADSETA-TO, regulando também o processo de julgamento administrativo é vinculada a 

CGADB - Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, rege-se por seu Estatuto 

regulamentado pelo presente Regimento Interno e pela Bíblia Sagrada. 

Parágrafo Único - Todas as deliberações administrativas ou disposições doutrinárias, 

disciplinares e outras convenções, serão sempre estabelecidas por meio de Resoluções, Portarias 

e Ofícios/Editais, a saber: 

a) Por Resolução: Ordenação, designação, remoção, 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. 

c) Ofício/Editais: As convocações, para Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias e 

outras. 

 

CAPÍTULO I 

DA CONVENÇÃO, SEDE, INSTALAÇÃO 

 

Artigo 2º - A Convenção Interestadual dos Ministros e Igrejas Assembleias de Deus do SETA - 

Serviço de Evangelização das Regiões do Tocantins e Araguaia - CIADSETA-TO, tem sua Sede 

na Quadra 306 Sul, Avenida LO 5, Al 1, Plano Diretor Sul, Palmas-TO, com foro nesta capital, e 

jurisdição nos Estados da federação com duração por tempo indeterminado. 

Artigo 3º – São Órgãos da Convenção: 

I. Assembleia Geral. 

II. Mesa Diretora. 

III. Secretaria Geral 

IV. Conselho Eclesiástico. 

V. Conselho de Educação e Cultura. 

a) Departamento de Cultura 

VI. Conselho Fiscal. 

VII. Conselho de Ética e Disciplina. 

VIII. Comissão Permanente. 

IX. Agência de Missões. 

X. UMADS, UEMADS e UNIFILHOS. 

XI. Comissão Jurídica. 

XII. Conselho Político 

XIII. Conselho de Capelania 

Artigo 4° - Os Órgãos da CIADSETA-TO referidos no Artigo anterior são estabelecidos e regidos 

pelo o seu Estatuto e por este Regimento Interno. 

CAPÍTULO II 

DA COVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL 

 

Artigo 5° - A Mesa Diretora convocará as Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, 

fixando o período de duração por edital ou oficio. 
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Artigo 6° - O Ofício ou Edital de convocação da Assembleia Geral Ordinária além do local e 

período de duração far-se-á acompanhar do Temário e do valor da taxa de hospedagem a ser paga 

pelos convencionais, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

Parágrafo 1° - O Temário de que trata este Artigo será elaborado pela Mesa Diretora. 

Parágrafo 2° - As igrejas hospedeiras das Assembleias Gerais só se responsabilizam pela 

hospedagem e alimentação dos convencionais, mediante pagamento de taxa de inscrição 

conforme o Estatuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

DA ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA 

 

Artigo 7° - Observado o disposto nos Capítulos X, XI, Artigo 41, 44 do Estatuto, a escolha do 

presidente da Mesa Diretora da CIADSETA-TO deve recair sempre em Ministro de reconhecido 

conhecimento bíblico, de moral ilibada, de comprovados tirocínios, iniciativa, cortesia, paciência, 

imparcialidade e tenha pleno conhecimento do Estatuto e deste Regimento Interno. 

Parágrafo 1° - Apresentados os circunstanciados relatórios das atividades findas da Mesa 

Diretora e Órgãos da Convenção à consideração da Assembleia Geral Ordinária, que o aprovará 

ou não. O Presidente em exercício, verificado o quorum regimental lendo, antes, as disposições 

estatutárias e regimentais pertinentes, dará inicio a eleição da Mesa Diretora para o próximo 

quatriênio.  

Parágrafo 2° - A eleição dos Membros da Mesa Diretora da CIADSETA-TO far-se-á por: 

a) Por escrutínio secreto e; 

b) Aclamação quando for candidato único; 

Artigo 8° - A escolha dos demais membros da Mesa Diretora far-se-á, igualmente, dentre os 

obreiros de reconhecida capacidade, que demonstrem conhecimento do Estatuto e deste 

Regimento Interno e tenha ilibada conduta moral e espiritual. 

Artigo 9° - A escolha de candidato a Presidente da Mesa Diretora da CIADSETA –TO, do 1º , 2º 

, 3º e 4º Vice Presidente, do 1º, 2º , 3º e 4º Secretário, do 1º , 2º e 3º Tesoureiro será feita dentre 

seus membros que residem no Estado do Tocantins, onde está a sede da Convenção; Para a escolha 

do candidato a 5º Vice presidente, deve ser escolhido dentre os membros que residem no Estado 

do Pará, e para a escolha do candidato a 5º Secretário, deve ser escolhido dentre os seus membros 

que residem no Estado da Bahia.  

Parágrafo 1º- Para qualquer cargo da Mesa Diretora e do Conselho Fiscal que não tiver mais de 

um concorrente, o candidato apoiado por 15 (quinze) assinaturas expressas e com o número da 

credencial, de membros da CIADSETA-TO, será eleito por aclamação. 

Parágrafo 2º- Todos os candidatos a membros da Mesa Diretora e ao Conselho Fiscal serão, 

necessariamente, Membros da CIADSETA-TO. 

Artigo 10 - Caso o Presidente do Conselho Eclesiástico esteja impedido, assumirá a presidência 

dos trabalhos o Relator ou Secretário, na impossibilidade deste, o Primeiro Secretário. 

Parágrafo 1° - Persistindo a impossibilidade em face à postulação de cargo para a Mesa Diretora, 

convocar-se-á o membro mais idoso para dirigir os trabalhos eleitorais. 

Artigo 11 - Para a eleição referida no Artigo 8º deste Regimento será observada as seguintes 

exigências e formalidades: 

a) A chapa contém os nomes dos obreiros com os cargos que ocuparão; 

b) O prazo da entrega dos nomes para concorrer a cargos da Mesa Diretora e do 

Conselho Fiscal, os quais deverão ser entregue à Secretaria Geral são de 30(trinta) dias antes da 
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1ª Reunião da seção inicial da A.G.O em que se dará  a eleição, e a Secretaria Geral dará ciência 

com data, dia e hora em que os recebeu; 

c) Após o protocolo do pedido de registro de candidatura na Secretaria Geral da 

CIADSETA-TO, o secretário verificará a documentação e, em seguida, o encaminhará ao 

Presidente do Conselho Eclesiástico, que por sua vez reunirá o Conselho Eclesiástico, para 

aferirem à Luz do Estatuto e do Regimento Interno, verificando em tempo hábil se os postulantes 

estão ou não no gozo de seus direitos estatutários, depois de acurada inspeção o Conselho decidirá 

pelo deferimento e/ou indeferimento do presente pedido de registro de candidatura, lavrando 

imediatamente o parecer favorável e/ou desfavorável. 

d) Para votar na eleição de escolha da Mesa Diretora da CIADSETA-TO, o membro 

só receberá a cédula de votação mediante apresentação de seu cartão de atualização; 

e) Antes de iniciar o processo de votação, o Senhor Presidente da Mesa e dos 

trabalhos naquele momento, nomeará uma Comissão composta de 5 (cinco) membros para 

servirem de escrutinadores; 

f) Os concorrentes a cargos poderão apresentar um fiscal para cada urna receptoras 

de votos; 

g) Verificar-se-á a presença, no recinto, do número de votantes, que deverá coincidir 

com os votos coletados; 

h) Iniciado o processo de votação, não será permitida a entrada de pessoas não 

autorizadas no recinto de votação; 

i) O Conselho Eclesiástico verificará em tempo hábil se os postulantes estão no 

gozo de seus direitos estatutários; 

j) Confirmada a indicação, os nomes serão lançados no painel eleitoral para a 

orientação do plenário; 

k) A Secretaria distribuirá aos escrutinadores cédulas carimbadas e assinadas 

contendo timbre da CIADSETA-TO, o nome e o número do candidato, bem como o cargo a que 

está concorrendo; 

 

 

 

 

 

l) Os escrutinadores distribuirão as cédulas, recolherão e contarão os votos, 

comunicando o resultado ao Presidente; 

m) Computados os votos, o Presidente fará a leitura dos resultados na ordem 

decrescente dos votos, que será lançado no painel eleitoral e registrado em Ata; 

n) Quando houver empate em segundo escrutínio, considerar-se-á vencedor o 

candidato a presidente mais idoso; 

o) Proclamado o resultado final, pelo Presidente do processo eleitoral, dar-se-á 

posse imediata aos eleitos; 

p) A eleição e/ou nomeação para compor as Comissões e demais Órgãos, ficará a 

cargo da Mesa Diretora recém eleita e empossada; 

 

CAPÍTULO IV 

DA MESA DIRETORA E DOS TRABALHOS 

 

Artigo 12 - A Mesa Diretora da CIADSETA-TO na qualidade de Órgão da administração, é 

composta de Presidente, Iº, 2º, 3º, 4º e 5º Vice Presidentes, Iº, 2º, 3º, 4º e 5º Secretários, 1 

Secretário Adjunto e 1º, 2º e 3º Tesoureiros, em conformidade com o Artigo 43 do Estatuto. 

Artigo 13 - A Mesa Diretora da CIADSETA-TO reunir-se-á, em dia e hora prefixados e, 

extraordinariamente, sempre que convocada pelo Presidente. 

Parágrafo 1º - Perderá o cargo o membro da Mesa Diretora que deixar de comparecer a 3 (três) 

Assembleias Convencionais, sem justificativa; 

Parágrafo 2º - Os membros efetivos da Mesa Diretora não poderão fazer parte da Comissão 

Permanente; 
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Artigo 14 - À Mesa Diretora compete, além das atribuições estabelecidas no Artigo 48 e 

respectivos Incisos do Estatuto e neste Regimento, ou por Resolução de Assembleia Geral: 

I. Dirigir todos os serviços atinentes à CIADSETA-TO, durante as sessões 

convencionais e nos seus interregnos e tomar as providencias necessárias à regularidade dos seus 

trabalho e ressalvada a competência de cada Comissão ou Órgão auxíliar; 

II. Propor eventual intervenção, em Igrejas vinculadas e/ou filiadas, Ministros 

ou comissões; 

III. Dar parecer sobre a elaboração do Regimento Interno, do Estatuto e suas 

modificações; 

IV. Conferir aos seus membros atribuições ou encargos referentes aos 

trabalhos da CIADSETA-TO; 

V. Fixar diretrizes para divulgação das atividades da CIADSETA-TO; 

VI. Adotar medidas adequadas para promover e valorizar a CIADSETA-TO e 

resguardar o seu conceito perante as Igrejas vinculadas e/ou filiadas e a sociedade em geral; 

VII. Adotar as providências cabíveis, por solicitação do interessado, para a 

defesa judicial e extrajudicial do ministro, contra a ameaça ou prática de ato atentatório ao livre 

exercício das prerrogativas constitucionais no exercício da atividade pastoral; 

VIII. Declarar a perda de cargo de ministro, nos casos previstos no Artigo 15 e 

respectivos Incisos do Estatuto; 

IX. Aplicar a penalidade de admoestação por escrito a ministro ou a de 

afastamento temporário. 

 

CAPITULO V 

DA PRESIDÊNCIA 

 

Artigo 15 - O Presidente é o representante da CIADSETA-TO, quando ela se pronunciar 

coletivamente e o supervisor dos seus trabalhos e da sua ordem, nos termos do seu Estatuto e 

deste Regimento Interno. 

Parágrafo único – O cargo de Presidente é privativo de brasileiro nato. 

Artigo 16 - São atribuições do Presidente além das que estão expressas no Estatuto, e decorram 

da natureza de suas funções e prerrogativas: 

I. Quanto ás sessões convencionais: 

a) Manter a ordem fazer observar as leis, conduzir os trabalhos dentro da boa ética e dos 

elevados princípios dos ideais cristãos; 

b) Conceder ou negar a palavra aos convencionais; 

c) Advertir o orador ou aparteante quanto ao tempo que dispõe não permitindo que 

ultrapasse o tempo estabelecido; 

d) Convidar o orador a declarar, quando for o caso, se irar falar a favor da proposta ou contra 

ela; 

e) Interromper o orador que se desviar do assunto, falar sobre o tempo vencido, advertindo-

o e, em caso de insistência, cassar-lhe a palavra; 

 

 

 

 

 

f) Interromper o orador que faltar à consideração ao plenário ou a qualquer convencional, 

bem assim, a autoridades constituídas, advertindo-o; em caso de insistência retirando-lhe a 

palavra e suspendendo a sessão se necessário; 

g) Autorizar o convencional a falar ao microfone de apartes; 

h) Determinar o não registro em Ata de palavras que sejam desabonadoras ou que venham 

ferir os preceitos bíblicos ou regimentais; 

i)   Convidar o ministro a retirar-se do recinto convencional; quando perturbar a 

ordem; 
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j) Nomear Comissão temporária em conformidade com o Artigo 49 Inciso IX do Estatuto, 

ouvida a Assembleia Geral; 

k) Decidir a questões de ordem e as reclamações; 

l)   Anunciar a pauta dos trabalhos e número de membros presente em plenário; 

m) Submeter à discussão e votação matéria a isso destinada, bem como estabelecer o ponto 

de questão que será objeto de votação; 

n) Anunciar o resultado da votação e declarar a prejudicialidade; 

o) Desempatar as votações quando ostensivas, e votar em escrutínio secreto contando-se a 

sua presença, em qualquer caso, para efeito de quórum; 

p) Mandar ler as Atas pelo Secretário, submetê-las a discussão e apreciação e assiná-las 

depois de achadas conforme; 

q) Determinar a leitura do expediente e as comunicações; 

r) Convocar Assembleias Gerais, reuniões extraordinárias, sigilosas e solenes; 

s) Permitir, à divulgação, por quaisquer meio de comunicação, dos trabalhos convencionais. 

II - Quanto às proposições: 

 

a) Proceder a distribuição de matérias às Comissões temporárias ou permanente; 

b) Definir a retirada de proposições; 

c) Despachar requerimentos (proposta); 

d) Determinar a retirada de assunto alheio ao foro convencional; 

e) Não aceitar qualquer proposição contrária à Palavra de Deus, às Leis do País e 

às exigências regimentais; 

f) Mandar arquivar as proposições com pareceres contrários das comissões e as 

rejeitadas pelo plenário; 

III - Quanto às Comissões: 

 

a) Nomear a Comissão que se fizer necessário diligenciando quanto ao funcionamento da 

mesma e, designar seu presidente; 

b) Indicar convencionais, quando for o caso para as vagas ocorridas em qualquer Comissão; 

c) Assegurar os meios e condições necessárias ao seu funcionamento; 

d) Convidar o relator, ou outro membro da comissão, para esclarecimento de parecer; 

e) O Secretário e o Relator serão escolhidos pelo Presidente da Comissão; 

III - Quanto a Mesa Diretora: 

a) Presidir as reuniões; 

b) Tomar parte nas discussões e deliberações, com direito a voto; 

c) Executar as suas decisões. 

 

 

 

 

 

 

 

Parágrafo 1º - O Presidente, para tomar parte em qualquer discussão, transmitirá a presidência 

ao seu substituto, e não a reassumirá enquanto se debater a matéria que se propôs discutir. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS SESSÕES, DAS PROPOSIÇÕES E DOS DEBATES: 

 

Artigo 17 - Constatado o "quorum” regimental o Presidente abrirá a sessão dizendo: "Há número 

legal e sob a proteção de Deus declaro aberta a presente seção". 
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Parágrafo 1° - O "quorum" regimental para a abertura de seções será verificado mediante a 

assinatura no livro de presença dos membros da CIADSETA-TO. 

Parágrafo 2° - Aberta a sessão, o Presidente ou outro membro da Mesa Diretora, por ele 

designado apresentará circunstanciado relatório das atividades da Mesa à consideração da 

Assembleia Geral, que o aprovará ou não. 

Parágrafo 3° - Delibera-se requerimentos e qualquer proposição com metade mais um dos 

presentes a uma sessão. 

Artigo 18 - Aberta a sessão, o Presidente fará a leitura Bíblica ou indicará um membro da Mesa 

Diretora para fazê-la e será seguida por uma oração. 

Parágrafo 1° - O Presidente dará a palavra ao 1° Secretário para proceder a leitura do expediente 

e das comunicações. 

Parágrafo 2° - Não havendo expediente a ser lido, o 1° Secretário informará a presidência. 

Parágrafo 3° - O Presidente ordenará ao 1° Secretário que faça a leitura da Ata da Sessão anterior. 

Parágrafo 4° - O Presidente porá a Ata em apreciação.  

Artigo 19 - Qualquer assunto para ser discutido deverá ser introduzido por uma proposta escrita. 

Artigo 20 - O convencional que desejar falar ou discutir um assunto, em pauta levantar-se-á e 

dirigir-se-á ao Presidente nos seguintes termos: "Peço a palavra, Senhor Presidente". 

Parágrafo I - Concedida a palavra o orador falará dirigindo-se  inicialmente ao Presidente e em 

seguida aos membros da Mesa Diretora e aos senhores convencionais presentes na Assembleia, 

expondo o assunto e anunciando com clareza a sua proposta. 

Parágrafo II – O orador terá até 15 (quinze) minutos para apresentar proposta ao plenário; 10 

(dez) minutos para encaminhar votação; 5 (cinco) minutos para discussão de matéria e 5 (cinco) 

minutos para apartes; 

Artigo 21 - As propostas extensas e as que envolvam matéria complexa de relevância deverão ser 

apresentadas por escrito à Mesa Diretora. 

Parágrafo Único - Os assuntos considerados graves pelo plenário ou cuja discussão pareça 

inconveniente, poderão ser encaminhados a uma comissão por meio de proposta apoiada e votada. 

Artigo 22 - Qualquer proposta só será discutida se receber o apoio de qualquer convencional, que 

externará sua decisão mediante as palavras: "Eu apoio" ou simplesmente "Apoiado".  

Parágrafo 1° - Uma vez apoiada a proposta, o Presidente dirá: “Foi proposto e apoiado tal 

proposição" e perguntará em seguida: “Alguém deseja discuti-la?"  . 

Parágrafo 2° - A discussão é livre, cabendo a qualquer convencional manifestar o seu ponto de 

vista, sem, contudo se afastar do assunto. 

Parágrafo 3° - Colocada a proposta em discussão, os convencionais que desejarem falar, 

levantar-se-ão e solicitarão a palavra ao Presidente. 

Parágrafo 4° - A palavra será dada ao primeiro que solicitar, e quando dois ou mais solicitarem 

ao mesmo tempo, o Presidente concedê-la-á por sua ordem. 

Parágrafo 5° - Quando diversos oradores desejarem falar, o Presidente determinará que os 

mesmos se inscrevam, obedecendo-se a ordem de inscrição. 

Parágrafo 6° - Desde que seja conveniente, o Presidente poderá dividir a discussão de uma 

proposta em vários pontos. 

Parágrafo 7° - O Presidente poderá encerrar a discussão de uma proposta desde que reconheça 

haver sido a mesma debatida exaustivamente. 

Parágrafo 8° - Desde que esteja esclarecido o assunto, o Presidente dirá: "Se ninguém mais deseja 

discutir a proposta fica encerrada a sua discussão e vamos pô - la em votação”. Em seguida dirá: 

“Está em votação a proposta que acaba de ser discutida". 

Artigo 23 - Durante a discussão de uma proposta devidamente apoiada, qualquer convencional 

pode apresentar emenda substitutiva desde que fundamentada na proposta original. 

Parágrafo Único - Proposto e apoiado um substitutivo, a discussão passará a ser feita em torno 

dele, e não da proposta original. Se o substitutivo for aprovado, a proposta original ficará 

prejudicada, caso contrário, esta será apreciada. 

Artigo 24 - As emendas aditivas ou supressivas serão discutidas separadamente e votadas 

juntamente com proposta original. 



7 

 

 

CAPÍTULO VII 

DA FORMA DE VOTAÇÃO, DAS QUESTÕES DE ORDEM E DOS APARTES 
 

Artigo 25 - Observando critério estatutário o Presidente pedirá os votos favoráveis e a seguir, os 

contrários, das seguintes formas: 

a) Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários queiram se levantar. 

 

 

 

 

 

b) Levantem a mão os que são favoráveis e os contrários a seguir, pelo mesmo sinal. 

c) Os favoráveis permaneçam como estão os contrários se levantam. 

Parágrafo 1° - Se a votação não for unânime e pairando dúvida quanto ao seu resultado, o 

presidente determinará a verificação dos votos, anunciando a seguir o resultado. 

Parágrafo 2° - Persistindo dúvida sobre o resultado da votação, qualquer convencional tem 

direito de pedir recontagem dos votos. 

Artigo 26 - A questão de ordem será resolvida de imediato e soberanamente pelo Presidente. 

Artigo 27 - Aparte é a interrupção breve e oportuna do orador para indagação ou esclarecimento 

relativo ao assunto em discussão. 

Parágrafo 1° - O aparteante só poderá apartear o orador se lhe solicitar e obtiver permissão, 

devendo permanecer em pé ao fazê-lo. 

Parágrafo 2° - Os apartes devem ser sucintos, corteses, objetivando o esclarecimento do assunto 

em discussão. 

Parágrafo 3° - Não é permitido aparte: 

I - Sucessivos; 

II - Ao Presidente, 

III - Paralelo ao discurso; 

IV - Por ocasião do encaminhamento da votação; 

V - Quando o orador declarar que não o permite. 

CAPÍTULO VIII 

DOS DEBATES 

 

Artigo 28 – O convencional que desejar falar para apresentar ou discutir um assunto. Levantar-

se-á e solicitará a palavra ao presidente nos seguintes termos: “Peço a palavra, Senhor Presidente”. 

Parágrafo Único – Concedida a palavra, o orador falará dirigindo-se, inicialmente, ao Presidente 

aos integrantes da Mesa Diretora, e em seguida a Assembleia, expondo o assunto e enunciando 

com clareza a sua proposta. 

Artigo 29 – As propostas extensas e as que envolvam matéria complexa deverão ser apresentadas 

por escrito à Mesa. 

 Parágrafo Único – Os assuntos considerados graves pelo Plenário ou cuja discussão pareça 

inconveniente, poderão ser encaminhados a uma comissão por meio de proposta apoiada e votada. 

Artigo 30 – Qualquer proposta só será discutida se receber o devido apoio de qualquer 

convencional, que externará sua decisão mediante as palavras: “Eu apoio” ou simplesmente 

“Apoiado”. 

Parágrafo 1° - Uma vez apoiada a proposta, o Presidente dirá: “Foi proposta e apoiada tal 

proposição: e perguntará, em seguida, se alguém deseja discuti-la. 

Parágrafo 2° - A discussão é livre, cabendo a qualquer convencional manifestar o seu ponto de 

vista sem, contudo, se afastar do assunto. 

Parágrafo 3° - Colocada a proposta em discussão, os convencionais que desejarem falar levantar-

se-ão e solicitarão a palavra ao presidente. 

Parágrafo 4° - a palavra será dada ao primeiro que a solicitar, e quando dois ou mais a solicitarem 

ao mesmo tempo, o Presidente concedê-la-á ao que estiver mais distante da Mesa. 
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Parágrafo 5° - Quando diversos oradores desejarem falar, o Presidente determinará que os 

mesmos se inscrevam, obedecendo-se à ordem de inscrição. 

Parágrafo 6° - Por decisão plenária, o tempo cedido aos oradores poderá ser limitado, desde que 

haja proposta neste sentido, aprovada sem discussão.  

Parágrafo 7° - Desde que seja conveniente, o Presidente poderá dividir a discussão de uma 

proposta em vários pontos. 

Parágrafo 8° - O Presidente poderá encerrar a discussão de uma proposta, desde que reconheça 

haver sido a mesma debatida exaustivamente. 

Parágrafo 9° - Desde que esteja esclarecido o assunto, o Presidente dirá: ”encerrada a discussão”, 

“eu ponho em votação”, seguindo-se ou enunciado da mesma. 

Parágrafo 10 - Havendo sido apresentadas mais de uma proposta sobre a matéria em discussão, 

a presidência colocará as propostas em votação na ordem inversa da apresentação. 

Artigo 31 – Durante a discussão de uma proposta devidamente apoiada, qualquer convencional 

pode apresentar emenda substitutiva, desde que fundamentada na proposta original. 

Parágrafo Único – Uma vez proposto e apoiado um substitutivo, a discussão passará a ser feita 

em torno dele, e não da proposta original. Se o substitutivo for aprovado, a proposta original ficará 

prejudicada; caso contrário, esta será apreciada. 

Artigo 32 – Matéria vencida, não será objeto de nova discussão. 

 

 

 

 

 

  

 

CAPÍTULO IX 

DOS CONSELHOS 

 

Artigo 33 – São Conselhos da CIADSETA-TO os seguintes Órgãos: 

I. Conselho Eclesiástico 

II. Conselho de Educação e Cultura Cristã 

III. Conselho Fiscal 

IV. Conselho de Ética 

V. Conselho Político 

VI. Conselho de Capelania 

VII. Conselho de Comunicação 

Artigo 34 – A composição dos Conselhos se dará conforme exarado no Estatuto. 

Parágrafo Único - Quanto às atribuições, composição, eleição e número de membros, os 

Conselhos reger-se-ão pelos dispositivos contido nos Capítulos XIII, XIV, XV, XVI,  e  Artigo 

48 Inciso VI, do Estatuto. 

Artigo 35 – Eleitos os Conselhos, o Presidente, o Secretário e o Relator de cada Conselho serão 

nomeados na forma estabelecida no Estatuto. 

Parágrafo Único – Quanto ás atribuições, composição, eleição e número de membros, os 

conselhos reger-se-ão pelos dispositivos nos Artigos 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 e 67 do 

Estatuto da CIADSETA-TO. 

CAPÍTULO X 

DOS MEMBROS 

 

Artigo 36 – A CIADSETA-TO compõe-se de número ilimitado de associados neste Regimento 

chamados de membros, os quais não responderão solidária ou subsidiariamente pelas obrigações 

da Convenção. 

Artigo 37 – São membros da CIADSETA-TO: 

Parágrafo Único – Ministros das Assembleias de Deus, investidos nas funções de Pastor ou 

Evangelista por ela credenciados. 

SEÇÃO I 
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DA FILIAÇÃO DE IGREJAS 

Artigo 38 – Poderão filiar-se à CIADSETA-TO Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus e outras 

que preencham os pressupostos bíblicos, estatutários e regimentais. 

Parágrafo Úncio – A CIADSETA-TO criará novos campos e receberá novas Igrejas Evangélicas 

Assembleias de Deus, conforma capítulo III dos Artigos 5º ao 7º do Estatuto, as quais serão 

chamadas de Igrejas vinculadas e/ou filiadas. 

SEÇÃO II 

DAS CONDIÇÕES PARA AS IGREJAS FILIAREM-SE 

Artigo 39 – São requisitos para filiação à CIADSETA-TO: 

I – Comprometer-se em obedecer às doutrinas bíblicas e os bons costumes das Assembleias de 

Deus no Brasil. 

II – Ser do interesse da maioria de seus membros. 

III – Contribuir pontual e regularmente para a CIADSETA-TO e apoiar sempre que necessários 

seus projetos financeiros. 

SEÇÃO III 

DO PROCEDIMENTO PARA FILIAÇÃO DE IGREJAS 

Artigo 40 -  Para filiar na CIADSETA-TO a Igreja deverá observar os seguintes 

procedimentos: 

 I – Realizar a Assembleia Geral na Igreja para este fim. 

 II – Formular requerimento (proposta) à CIADSETA-TO neste sentido contendo: 

a) Cópia da Ata da Assembleia Geral, registrada em Cartório; 

b) Cópia do Estatuto; 

c) Relação de Ministros da Igreja, e ainda documentação exigida pela Mesa 

Diretora e/ou pelo Conselho Eclesiástico da CIADSETA-TO; 

d) Endereço da sua sede; 

e) Quantitativo de membros e congregados, relacionados nominalmente; 

Parágrafo Único – Aprovada a sua filiação a Igreja filiada terá o prazo de 6 (seis) meses para 

adequar Estatuto e Regimento Interno ao que preceitua o parágrafo único do Artigo 7º do Estatuto. 

 Artigo 41 – O requerimento (proposta) acompanhado dos documentos referidos nos inciso II do 

Artigo 40 deste Regimento, será encaminhado ao Conselho Eclesiástico da CIADSETA-TO, para 

a sua apreciação e emissão de parecer e após, será encaminhado à Mesa Diretora. 

Parágrafo Único – O parecer do Conselho Eclesiástico será submetido à deliberação da 

Assembleia Geral. 

 

 

 

 

 

SEÇÃO IV 

CRIAÇÃO DE NOVOS CAMPOS 

Artigo 42 – Para um campo ser emancipado é necessário que o mesmo obedeça à seguinte 

exigência: 

 I - Tenha rendimento acima de 01 (um) salário mínimo em espécie, obtido da média das receitas 

dos últimos 06 (seis) meses que antecedam a data da emancipação; 

II - 40 (quarenta) membros e no mínimo 01 (uma) sede onde existam templo e casa pastoral; 

III - O levantamento será feito pelo supervisor da área da CIADSETA-TO e/ou por Comissão 

designada pelo senhor presidente da Convenção nos termos do Estatuto e Regimento Interno. 

IV - A documentação de comprovação dos itens acima será protocolada na Secretaria da 

CIADSETA-TO e o deferimento será da Mesa Diretora. 

SEÇÃO V 

DA ADMISSÃO DE MINISTROS 

 

Artigo 43 – A admissão de ministros da CIADSETA-TO dar-se-á observando-se as normas 

estatutárias e regimentais. 

SEÇÃO VI 
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DAS CONDIÇÕES PARA ADMISSÃO 

Artigo 44 – São condições para admissão de ministro: 

 I – Ser membro de igreja filiada e/ou vinculada à CIADSETA-TO; 

 II – Ser indicado pelo presidente da Igreja filiada e/ou vinculada à CIADSETA-TO, da 

qual ele é membro; 

 III – Ser aprovado pelo Conselho Eclesiástico; 

 IV – Ser aprovado pela Assembleia Geral. 

Parágrafo 1º - Para ser consagrado a Evangelista, o candidato apresentado deve: 

I – Ter no Mínimo 7 (sete) anos de conversão; 

II - Ter idade superior a 21 (vinte um) anos. 

Parágrafo 2º – o Presidente da CIADSETA-TO pode apresentar um membro de Igreja para ser 

consagrado a Evangelista ou ordenado a Pastor, desde que seja de acordo com o presidente da 

referida Igreja. 

SEÇÃO VII 

DOS PROCEDIMENTOS PARA ADMISSÃO 

Artigo 45 – A admissão de ministro na CIADSETA-TO dar-se-á observando-se os artigos 18, 19, 

20 e 21 do Estatuto e o seguinte procedimento: 

a) O pastor presidente da Igreja em que se congrega o candidato encaminhará, no período 

convencional um requerimento (proposta) à Mesa Diretora solicitando a consagração e/ou 

ordenação do ministro. 

b) Deverá ser encaminhado um requerimento (proposta) para cada candidato; 

c) O pastor presidente ou seu representante legal encaminhará o requerimento (proposta) à 

Mesa; 

d) Lido o expediente pelo Secretário, o Presidente o encaminhará ao Conselho Eclesiástico 

para as devidas providências; 

e) Após parecer conclusivo do Conselho Eclesiástico pela aprovação o presidente 

determinará que se faça a chamada nominal de cada candidato apresentando-o aos convencionais; 

f) O candidato aprovado pelo Conselho Eclesiástico deverá comparecer pessoalmente à 

Sessão Convencional quando da leitura do relatório do referido Conselho; 

g) Na impossibilidade do comparecimento, por motivo justificado, o responsável pela 

indicação apresentará comunicação ao plenário que acatará ou não, a justificativa; 

h) Se aprovado pela Assembleia Geral, o candidato deverá comparecer à solenidade de 

ordenação da qual se lavará a Ata, constando o nome e função ministerial para o encaminhamento 

à secretaria da CIADSETA-TO e em seguida à CGADB. 

§ 1º - É vedado à Mesa Diretora encaminhar ao Conselho Eclesiástico proposta de consagração 

e/ou ordenação em que o proponente esteja sendo transferido. 

§ 2º - O presidente de Campo que for transferido; após ser informado de sua transferência, não 

poderá indicar candidatos à consagração e/ou ordenação pela CIADSETA-TO nem consagrar 

obreiros para a Igreja de onde foi transferido. 

§ 3º. – A composição da diretoria e departamentos das igrejas filiadas a esta Convenção se dará 

somente após a A.G.O da CIADSETA-TO do mês de dezembro. 

Artigo 46 – No ato de avaliação pelo Conselho Eclesiástico o candidato deverá: 

a) Ler um texto bíblico escolhido pelos examinadores; 

b) Escrever sua experiência de conversão e chamada ministerial; 

c) Responder provas de conhecimentos bíblicos e gerais afins; 

d) Assinar declaração de não haver pendências judiciais de qualquer natureza que 

desabonem sua moral e conduta. 

 

 

 

 

 

Artigo 47 – Quando se tratar de ministro vindo de outra Convenção Regional vinculada à 

CGADB o requerimento (proposta) do candidato deve fazer-se acompanhar de carta de 

transferência emitida pela Convenção regional de origem. Para cumprimento deste Artigo o 
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candidato deve preencher documentação de filiação observando-se que a data de emissão da carta 

de transferência deve ser inferior a 120 (cento e vinte) dias.  

Parágrafo 1º - Além do que consta no Estatuto o ministro deverá apresentar os seguintes 

documentos: 

a) Currículo Ministerial; 

b) Apoio de no mínimo 3 (três) pastores; 

c) Provas de fidelidade nos dízimos; 

d) Fotocópia de carteira de identidade; 

e) Fotocópia do Título de Eleitor; 

f) Fotocópia do Comprovante de Serviço Militar; 

g) Fotocópia CIC ou CPF; 

Parágrafo 2º – Fotocópias autenticadas de: 

a) Certidão de Nascimento (solteiros); 

b) Certidão de Casamento (casados); 

c) Diploma ou Certificado de Curso Teológico. 

d) Outros Certificados; 

Parágrafo 3º - Os originais de: 

a) Certidão Negativa de protesto de título emitido pelo Cartório da Comarca de 

domicílio do candidato; 

b) Certidão Negativa do SERASA; 

c) Certidão de antecedentes criminais; 

d) Formulários (CIADSETA-TO e CGADB), devidamente preenchidos. 

Parágrafo 4° - A não apresentação de qualquer documento referido nos Parágrafos 1º, 2º e 3º 

deste Artigo, impedirá a emissão de parecer favorável do Conselho Eclesiástico. 

Parágrafo 5° - Aos Ministros vindos de outras Convenções e Ministérios, além de preencher os 

requisitos acima citados, buscar-se-á informações na secretaria da sua Convenção de origem e na 

CGADB. 

Parágrafo 6° - Preenchidos todos os requisitos supra citados e outros que se fizerem necessários, 

e tendo sido aprovados pela Assembleia Geral, o referido Ministro será encaminhado à Secretaria 

Geral da CIADSETA-TO para o seu credenciamento. 

Parágrafo 7° - As cartas de mudanças de obreiros da CIADSETA-TO, para outras Convenções, 

serão expedidas pela secretaria, atendendo solicitação, via ofício ou requerimento, da Convenção 

que irá integrar, a qual obrigatoriamente deva estar ligada à CGADB. 

Artigo 48 – O Convencional que não preside campo e venha a cometer qualquer ato passível de 

disciplina, será submetido à mesma pelo pastor que preside o campo em que ele se congrega; 

obedecendo ao rito estatutário exarado no Artigo 15. 

Parágrafo 1º- O pastor presidente do campo recebendo denúncia contra qualquer convencional 

que se congregue naquele campo, comunicará ao mesmo para que, desejando, exerça amplo e 

irrestrito direito de defesa. 

Parágrafo 2º- Procedendo a acusação, o presidente do campo, depois de esgotadas as 

possibilidades de defesa do acusado decretará a disciplina do mesmo, observados os dispostos no 

Estatuto da Convenção, e comunicará à Mesa Diretora da CIADSETA-TO, para a homologação 

e ratificação da decisão tomada. 

Parágrafo 3º- A decisão sobre disciplina de convencional não será tomada isoladamente, mas 

através de comissão composta por outros convencionais que se congreguem na mesma Igreja ou 

na mesma área administrativa da CIADSETA-TO, caso naquela Igreja não existam convencionais 

em número suficiente para formação de uma comissão, cujo número jamais será inferior a 3 (três) 

ou superior a 9 (nove) membros. 

Parágrafo 4º- Se em comissão examinadora de denúncia contra convencional, for necessária a 

participação de obreiros que pertençam a outra Igreja na mesma área administrativa, o supervisor 

daquela área será o presidente da referida comissão, sem prejuízo de qualquer exigência 

estatutária ou regimental. 

Parágrafo 5º- Não serão aceitas denúncias contra convencionais que não sejam expressas pelo 

denunciante ou aquelas cujas provas sejam evasivas ou inconsistentes. 
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Parágrafo 6º- Pairando qualquer dúvida sobre lisura, imparcialidade ou inconsistência de provas 

o Conselho de Ética e Disciplina da CIADSETA-TO, provocado por sua Mesa Diretora, poderá 

rever decisão tomada contra membros da CIADSETA-TO, através de parecer que será apreciado 

pela Assembleia Geral. 

Artigo 49 – Com o ministro que for atingido por ação disciplinar, conforme os Artigos 15, 16 e 

17 do Estatuto proceder-se-á da seguinte forma: 

I - Descredencia-se pelos meios legais; 

II - Comunica-se à CGADB; 

 

 

 

 

 

 

III - Informa-se aos Órgãos de representação de ministros no Brasil (OMEB, AEVB e outros). 

Parágrafo Único - O ministro que se encontrar disciplinado não poderá participar das 

Convenções e Confraternizações, nem exercer qualquer cargo. 

CAPÍTULO XI 

DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
Artigo 50 - O Conselho de Educação e Cultura, conforme os Artigos 62 e 63 do Estatuto vigente 

compor-se-á de 5 (cinco) membros de notório saber e comprovada competência técnica e 

acadêmica. 

Artigo 51 – Além do exposto no Artigo anterior o Conselho de Educação e Cultura é um Órgão 

normativo da Educação Cristã da CIADSETA-TO e tem por finalidade orientar na fundação e 

manutenção de estabelecimentos de ensino teológicos e seculares. 

Artigo 52 – O Conselho de Educação e Cultura é composto de 5 (cinco) membros, escolhidos 

dentre os membros da CIADSETA-TO indicados pela Mesa Diretora e aprovados pela 

Assembleia Geral. 

Artigo 53 – Compete ao Conselho de Educação e Cultura: 

I – Traçar diretrizes mestras de Educação Religiosa em seus diferentes níveis, inspirada nos 

princípios fundamentais da Bíblia; 

II – Orientar a CIADSETA-TO, as Igrejas filiadas e/ou vinculadas na abertura de seminários 

teológicos, na fixação de currículos e na instalação de escolas seculares; 

III – Apoiar e orientar as igrejas vinculadas e/ou filiadas na manutenção das instituições de ensino 

teológico e secular existentes. 

IV – Fiscalizar, orientar e credenciar os teólogos, professores de teologia e de Educação religiosa, 

pertencentes à CIADSETA-TO, nos diversos níveis – básico, médio, superior, especialistas, 

mestres e doutores em teologia. 

Artigo 54 – Fica criado o departamento de Cultura da CIADSETA-TO vinculado a este Conselho 

e orientado pelo presidente do mesmo, com as seguintes finalidades: 

 I – Traçar diretrizes e metas para o desenvolvimento da cultura cristã, inspirada nos 

princípios bíblicos; 

 II – Motivar, normatizar e divulgar o ministério do louvor no âmbito da CIADSETA-TO; 

 III – Cadastrar os envolvidos no ministério do louvor que sejam membros de igrejas 

vinculadas e/ou filiadas à CIADSETA-TO 

 

CAPÍTULO XII 

DO CONSELHO FISCAL 

Artigo 55 - O Conselho Fiscal é o Órgão fiscalizador das contas do movimento contábil da 

CIADSETA-TO, composto de 3 (três) membros titulares e 2 (dois) suplentes e funcionará junto 

à tesouraria da mesma, tendo como competência referida no Artigo 65 do Estatuto e ainda: 

 a) Eleger dentre seus membros, o Presidente, o Secretário e o Relator; 

 b) Examinar trimestralmente as contas da tesouraria lançando nas mesmas “termos de 

conferências”; 
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c) Examinar e emitir parecer sobre as contas e os relatórios de todos os Órgãos da CIADSETA-

TO, aprovando-os ou rejeitando-os, ad referendum da Assembleia Geral; 

d) Informar à Mesa Diretoria as irregularidades encontradas nos livros contábeis dos Órgãos da 

CIADSETA-TO. 

CAPÍTULO XIII 

DA COMISSÃO JURÍDICA 

Artigo 56 – A Comissão Jurídica é um Órgão auxiliar de consultoria da CIADSETA-TO, 

composta de 3 (três) membros, bacharéis em direito de notório saber jurídico e experiência 

qualificada, 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 quatro 4 (quatro) anos. 

Artigo 57 – A Comissão Jurídica terá um Presidente, indicado pelo Presidente da CIADSETA-

TO, um Relator e um Membro. 

Artigo 58 – 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; 

 V – Em caso de necessidade, esta Comissão pode convidar outros profissionais em direito, 

mesmo que não sejam membros 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. 

 

 

 

  

CAPÍTULO XIV 

DO CONSELHO ECLESIÁSTICO 

 

Artigo 59 – O Conselho Eclesiástico é um Órgão auxiliador e consultivo da CIADSETA-TO 

composta de 7 (sete) membros que serão indicados pela Mesa Diretora com mandato de 4 (quatro) 

anos. 

Artigo 60 – Para compor o Conselho Eclesiástico o ministro deverá preencher os seguintes 

requisitos: 

 I – Ter pelo menos 10 (dez) anos de efetivo trabalho ministerial na CIADSETA-TO; 

 II – Ter idoneidade comprovada; 

 III – Não ter sofrido nenhum ato disciplinar em sua carreira ministerial; 

 IV – Ser imparcial em suas decisões; 

 V – Ter prestado relevantes serviços a esta Convenção; 

 VI – Não ter desobedecido às determinação da Convenção; 

 VII – Nunca ter incitado o ministério ou Igreja contra a Convenção. 

Artigo 61 – Os nomes para composição do Conselho Eclesiástico serão escolhidos pela Mesa 

Diretora e apresentados ao plenário convencional para aprovação. 

Parágrafo 1º - O Presidente do Conselho Eclesiástico será indicado pela Mesa Diretora, como 

também o Secretário e o Relator. 

Parágrafo 2º - A posse do Conselho Eclesiástico se dará imediatamente após a homologação do 

plenário convencional. 

Parágrafo 3º - O Conselho Eclesiástico será eleito em uma Assembleia Geral desencontrada da 

Eleição da Mesa Diretora. 

Artigo 62 – São atribuições do Conselho Eclesiástico: 
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 I – Auxiliar a Mesa Diretora quando convocado; 

 II – Presidir a sessão de eleição da Mesa Diretora, dando posse aos eleitos; 

 III – Examinar e emitir parecer sobre a admissão de ministro ao rol de membros da 

CIADSETA-TO; 

 IV – Pronunciar-se sobre quaisquer assunto desde que seja solicitado por escrito, dando 

ciência à Mesa Diretora; 

 V – Examinar a documentação de candidato ao santo ministério; 

 VI – Ter entrevista com os candidatos ao Santo Ministério e com as esposas destes, 

quando casados, emitindo seu parecer; 

 VII – Reunir-se para tratar de assuntos complexos e de alta relevância, quando convocado 

e autorizado pela Mesa Diretora; 

 VIII – O parecer deste Conselho, sobre qualquer assunto será apresentado ao plenário 

convencional para apreciação. 

Parágrafo 1º - Este Conselho, quando solicitado, poderá avaliar atos de qualquer um dos Órgãos 

da CIADSETA-TO, dando ciência à Mesa Diretora e esta ao plenário convencional, para a decisão 

final. 

Parágrafo 2º - No âmbito da CIADSETA-TO, nenhum membro do Conselho Eclesiástico poderá 

legislar em causa própria. 

CAPÍTULO XV 

DO CONSELHO DE ÉTICA E DISCIPLINA 

Artigo 63 – O Conselho de Ética e Disciplina é o Órgão da CIADSETA-TO para auxiliar a Mesa 

Diretora na análise e processamento de todas as representações que tenham acusações contra 

membros da CIADSETA-TO. 

Artigo 64 – O Conselho de Ética e Disciplina compõe-se de 5 (cinco) membros titulares e 2 (dois) 

suplentes, indicados pela Mesa Diretora. 

Parágrafo 1º - Os componentes do Conselho de Ética e Disciplina serão ministros de notória 

reputação, vivência exemplar e experiência qualificada. 

Parágrafo 3º - A atuação do Conselho de Ética e Disciplina será regulamentada pelo Código de 

Ética da CIADSETA-TO. 

CAPÍTULO XVI 

DO CONSELHO POLÍTICO 

Artigo 65 – O Conselho Político é um Órgão da CIADSETA-TO, para assuntos políticos, 

constituído de 7 (sete) membros titulares e 3 (três) suplentes, nomeados pela Mesa Diretora, que 

também designará, dentre seus membros, o presidente, relator e secretário. 

Parágrafo Único – É vedada a nomeação de parlamentar ou funcionário público comissionado 

neste Conselho. 

Artigo 66 – Compete ao Conselho Político: 

 I – Orientar os membros e congregados das Igrejas, quando solicitados pela direção das 

mesmas, a tomarem parte do processo político através de comissão local; 

 

 

 

 

 

 

 II – Atuar como foro de debates para apoio de candidato a cargo eletivo, municipal, 

estadual e federal; 

 III – Atuar junto ao eleitor no Município, no Estado e na área Federal da nossa 

denominação, fornecendo subsídio do interesse das Assembleias de Deus; 

 IV – Elaborar o cadastro de parlamentares políticos, membros da Assembleia de Deus da 

CIADSETA-TO, e de outros ministérios; 

 V – Exigir dos políticos eleitos relatórios de suas atividades no seu posto de atuação; 

 VI – Avaliar a atuação do político eleito em qualquer área; 

 VII – Propor a destituição de uma representação política quando a mesma não 

corresponder com os interesses das Assembleias de Deus, para a qual foi eleito; 
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 VIII – Dar relatório sobre o assunto, em Assembleia Geral. 

CAPÍTULO XVII 

DO CONSELHO DE CAPELANIA 

Artigo 67 – O Conselho de Capelania será composto de 17 (dezessete) membros, sendo um de 

cada área administrativa, indicado pelo presidente da CIADSETA-TO, que também designará, 

dentre seus membros, o Presidente, Relator e Secretário; durante o período da AGO e por ela 

referendados. 

Artigo 68 – Compete ao Conselho de Capelania: 

I – organizar, planejar, supervisionar, assessorar e orientar, quando solicitado, as Supervisões de 

Áreas da CIADSETA-TO e igrejas vinculadas, na elaboração de programas e projetos de 

capelania – militares, carcerárias, hospitalares, escolares e sociais; 

II – encaminhar aos órgãos e/ou instituições públicas, políticas e congêneres, projetos de 

Capelania do interesse das Assembleias de Deus da CIADSETA-TO, bem como promover o 

entrosamento dos mesmos; 

III – promover conferências, simpósios, cursos, para orientação, formação na área de capelania; 

IV – divulgar a palavra de Deus em estabelecimentos penais, militares, escolares e de assistência 

social. 

CAPÍTULO XVIII 

DO CONSELHO DE COMUNICAÇÃO 

Artigo 69 – O Conselho de Comunicação é constituído de 7 (sete) membros nomeados pela Mesa 

Diretora, sendo: Presidente, 1º e 2º Vice Presidentes, 1º e 2º Secretários, 1º e 2º Tesoureiros. 

Parágrafo Único – O Conselho de Comunicação tem a finalidade de divulgar, noticiar as 

atividades da CIADSETA-TO, via os meios de comunicação como Rádio, Televisão, Jornais, 

Revistas, Internet e outras modalidades. 

CAPÍTULO XIX 

DAS COMISSÕES 

Artigo 70 - As Comissões da CIADSETA-TO são: 

I. TEMPORÁRIA: As criadas para apreciarem determinado assunto, e que são 

extintas tão logo tenham alcançado o fim a que se destinam ou tenha expirado seu prazo de 

duração; 

II. PERMANENTE: A de caráter técnico-normativo ou especializada integrante 

da estrutura organizacional (Órgão) da CIADSETA-TO, que tem por finalidade apreciar os 

assuntos ou proposições submetidas ao seu exame e sobre eles emitir parecer. 

Artigo 71 – A Comissão Permanente em razão de sua competência, e as demais Comissões no 

que lhe for inerente cabe discutir, analisar e emitir parecer sobre as matérias que lhes forem 

encaminhadas, sujeitas à deliberação da Assembleia Geral. 

Artigo 72 – O número de membros efetivos da Comissão Permanente é o estabelecido no Inciso 

II do Artigo 68, tendo suas atribuições apontadas no Artigo 69 e seus respectivos incisos do 

Estatuto. 

Artigo 73 - O Presidente da CIADSETA-TO designará Comissões para tratar especificamente de 

assuntos que demandem apurado estudo e apreciação, concluindo sempre, com relatório ao 

plenário. 

Parágrafo 1° - As Comissões de que trata este Artigo são temporárias, dissolvendo-se ao concluir 

a tarefa a que se destinou, observando-se o Estatuto em matéria pertinente. 

Parágrafo 2° - As Comissões apresentarão através dos relatores, pareceres escritos ao plenário 

que discutirá e votará os favoráveis.  

Parágrafo 3° - O relatório, mediante proposta, poderá ser apreciado integralmente ou ponto por 

ponto. 

CAPÍTULO XX 

DA SUPERVISÃO DE ÁREAS 

Artigo 74 - A CIADSETA-TO estabelece 16 (dezesseis) áreas administrativas, chamadas áreas 

de supervisão, com suas respectivas sedes, obedecendo às seguintes ordens: Área 01 Palmas-TO; 

Área 02 Araguaína -TO; Área 03 Colinas do Tocantins -TO; Área 04 Araguatins - TO; Área 05 

Natividade -TO; Área 06 Guaraí -TO; Área 07 Gurupi -TO; Área 08 Divinópolis do Tocantins -

TO; Área 09 Goiatins -TO; Área 10 Tocantinópolis -TO; Área 11 Cristalândia -TO; Área 12 
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Colmeia -TO; Área 13 Rio Sono -TO; Área 14 Taguatinga - TO; Área 15 Salvador - BA; Área 16 

Belém-PA. 

 

Parágrafo Único- O Presidente da CIADSETA-TO poderá transformar, criar e extinguir Áreas 

de Supervisão através de Resolução. 

Artigo 75 - As áreas administrativas de que trata o Artigo anterior serão supervisionadas pelos 

Pastores e/ou Evangelistas que presidem Igrejas sedes de áreas, auxiliado por um Secretário de 

Supervisão, indicado pelo Presidente da CIADSETA-TO, dentre os pastores que presidem igrejas 

da mesma área. 

Artigo 76 - São atribuições dos Supervisores de Áreas: 

a) Liderar democraticamente os ministros (pastores e evangelistas) de sua área de supervisão, 

empregando princípios sadios de relações humanas (bom entendimento, exemplo e tratamento 

cortês entre supervisor e supervisionado, inclusive observando a ética ministerial); 

b) Visitar, quando se fizer necessário, os obreiros supervisionados inteirando-se dos problemas 

existentes, se houver, e encaminhando-os à presidência da Convenção, a fim de encontrar solução 

pacífica para o andamento da obra do Senhor; 

c) Representar a Convenção em atos solenes, quando solicitados, inclusive tomando parte em 

comissões de sindicância ou inquéritos informando "a priori" à presidência da Convenção; 

d) Oferecer plena liberdade administrativa aos supervisionados, só interferindo quando solicitado 

pelo ministro presidente da igreja supervisionada, ou pela Convenção. 

e) Participar das festividades das Igrejas supervisionadas, quando solicitado; 

f) Zelar pela observância da Doutrina Bíblica e dos bons costumes, cridos e praticados pela 

CIADSETA-TO, tendo em vista a promoção da paz, harmonia, disciplina, unidade e edificação 

do povo de Deus; 

g) No caso de transferência ou jubilação de qualquer obreiro, deve ser ouvido antecipadamente o 

supervisor da área de supervisão; 

h) Motivar todos os obreiros de sua área a contribuir fielmente com o fundo convencional da 

CIADSETA-TO; 

i) Receber o dízimo dos dízimos das Igrejas sede, o dízimo do Pastor e a mensalidade, repassando-

os integralmente à Tesouraria da CIADSETA-TO. 

Parágrafo Único - O Supervisor de Área deverá ser o Presidente da Igreja sede da área, caso o 

mesmo seja transferido, será substituído pelo seu sucessor na sede da mesma, devendo trabalhar 

de acordo com a Mesa Diretora, não podendo tomar nenhuma decisão, sem o aval do Presidente 

da CIADSETA-TO. 

CAPÍTULO XXI 

DA SECRETARIA GERAL 

Artigo 77 – A Secretaria Geral é um Órgão da CIADSETA-TO e, é ocupado por um Secretário 

de Expediente, de livre escolha do Presidente, o mesmo deva ser filiado e subordinado à 

Convenção, o qual dará expediente diário na sede geral. 

Artigo 78 – O Secretário de Expediente é membro da CIADSETA-TO e, será remunerado pelo 

fundo convencional e obrigatoriamente deverá residir na cidade onde estar instalada a Secretaria 

Geral. 

Parágrafo Único - Para o Secretariado de Expediente deve ser nomeado um obreiro que resida 

na cidade de Palmas-TO, onde está instalada a sede da CIADSETA-TO. 

Artigo 79 – Além daquelas estabelecidas no Estatuto, são atribuições do Secretário de 

Expediente: 

I.  Receber toda matéria destinada à Convenção, protocolar e encaminhá-la ao 

Presidente; 

II. Elaborar listas dos membros ativos, e dos que se acharem sob penalidades 

previstas neste Estatuto; 

III. Assessorar os Órgãos desta Convenção, quando solicitado; 

IV. Cumprir determinações dos membros da Mesa Diretora nos seus cargos, 

prestando respectivos relatórios, quando solicitado. 

CAPÍTULO XXII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
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Artigo 80 - Todos os obreiros inscritos na CIADSETA-TO, contribuirão com uma taxa mensal 

de 3% (três por cento) do salário mínimo vigente no País. 

Artigo 81 - O obreiro somente receberá o cartão de atualização da sua credencial, mediante a 

apresentação de comprovante da atualização de sua mensalidade. 

CAPÍTULO XXIII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 82 – Qualquer membro da Convenção que ocupa cargo ou preside Igreja, poderá concorrer 

a cargos eletivos nos seguintes termos; 

I) Deverá se submeter à aprovação do Ministério local com respaldo da Assembleia 

Geral, constado em Ata; 

II) Encaminhar à Mesa Diretora da CIADSETA-TO a deliberação do ministério, 

juntamente com a Ata de aprovação; 

III) O candidato a cargo eletivo municipal será analisado pela Comissão Política da Igreja 

local e o candidato a cargo eletivo estadual ou federal, pelo Conselho Político da CIADSETA-

TO, no que diz respeito ao seu comportamento durante o processo eleitoral. 

 

IV) No caso do Candidato ser o Presidente da CIADSETA-TO e este não estiver 

presidindo Igreja, a deliberação caberá à Mesa Diretora. 

Artigo 83 – Nenhum ministro membro desta convenção, por força do ensino estatuído na Bíblia 

Sagrada, poderá efetuar cerimônia de casamento entre pessoas do mesmo sexo. 

Artigo 84 – Para cumprimento do estabelecido no Artigo 22 do Estatuto, fica estabelecido o prazo 

máximo de 6 (seis) meses contados da data de aniversário do jubilando, cabendo a iniciativa à 

Mesa Diretora da CIADSETA-TO. 

Artigo 85 – Para assumir presidência de Igreja vinculada e/ou filiada à CIADSETA-TO fica 

estabelecida a idade mínima de 25 (vinte e cinco) anos. 

Artigo 86 - O Presidente da CIADSETA-TO, que não presidir igreja, é ressarcido de todas as 

despesas que efetuar para cumprimento de suas funções, como sejam: manutenção da casa do 

Presidente, saúde dele e de seus dependentes, INSS, viagens a serviços da Convenção. Sustento 

digno conforme a possibilidade da CIADSETA-TO, será repassado por meio de oferta 

missionária, em cumprimento a Bíblia Sagrada em 1 Coríntios 9.13-14. Aos que anunciam o 

evangelho que viva do evangelho. 

Parágrafo Único- Estes valores para suprir estas necessidades é fixada pela Mesa Diretora junto 

ao Conselho Fiscal, registrado em Atas para que tenham seus efeitos legais. 

Artigo 87 - Este Regimento Interno poderá ser reformado ou alterado por proposta do Presidente 

da Convenção ou de 1/5 de seus membros ativos, demonstrada de forma expressa e que obtenha 

o voto concorde de 2/3 dos presentes em uma Assembleia Geral. 

Artigo 88 – Os casos omissos não previstos neste Regimento Interno a exemplo daqueles 

contemplados no Estatuto e ausentes neste regimento serão resolvidos pela Assembleia Geral. 

Artigo 89 - Este Regimento Interno entrará em vigor após a sua aprovação em Assembleia Geral 

e o registro em cartório, conforme o disposto no Artigo 1º do Estatuto e Artigos 45 e 46 do Código 

Civil Brasileiro. 

Artigo 90 – Este Regimento Interno da CIADSETA-TO, foi aprovado pela a Assembleia Geral 

Extraordinária realizada aos vinte dias do mês de julho do ano de dois mil e doze, em Taquaralto, 

na capital Palmas, Estado do Tocantins, passando a vigorar a partir desta data, em consonância 

com o Estatuto, revogando-se todas as disposições contrárias. 

 

 

Comissão para Elaboração das Adequações Estatutárias: 
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Membro 
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