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REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO EXECUTIVA DO SUPREMO CONCÍLIO
DA IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL (RI-CE)

TÍTULO I
DA COMISSÃO EXECUTIVA

CAPÍTULO I
DA REGÊNCIA LEGAL

Art. 1º A Comissão Executiva do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil,
identificada pela sigla CE-SC/IPB, rege-se por este Regimento Interno, designado
pela sigla RI-CE, e pelas demais normas da Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB).

CAPÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO

Art. 2º A Comissão Executiva do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil
é formada pelo Presidente, Vice-Presidente, Secretário-Executivo e Tesoureiro, que
são membros da Mesa do Supremo Concílio, e pelos presidentes de todos os
sínodos ou seus substitutos legais, conforme prevê o artigo 102, § 2º, da
Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil (CI/IPB).
§ 1º Em suas ausências os presidentes dos sínodos serão substituídos na forma dos
estatutos e dos regimentos sinodais.
§ 2º O Plenário da Comissão Executiva do Supremo Concílio é formado pela
totalidade de seus membros.
§ 3º As despesas que os membros da Comissão Executiva tiverem de fazer,
individualmente, em razão dos respectivos cargos, serão pagas pela Tesouraria,
mediante prestação de contas.

CAPÍTULO III
DA MESA DIRETORA

Art. 3º A Comissão Executiva é presidida pelo Presidente do Supremo Concílio, com
a assistência do Vice-Presidente, do Secretário-Executivo e do Tesoureiro, também
membros da Mesa do Supremo Concílio.
Parágrafo único. O corpo diretivo da reunião é identificado como Mesa Diretora da
Comissão Executiva, ou Mesa da CE-SC/IPB, ou simplesmente Mesa da CE.
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Seção I
Das Atribuições dos Membros da Mesa Diretora

Subseção I
Do Presidente

Art. 4º Compete ao Presidente, além de outras atribuições previstas no estatuto e
neste Regimento, bem como em outras normas da Igreja Presbiteriana do Brasil:
I - exercer a representação da personalidade jurídica da Igreja, ativa, passiva,
judicial e extrajudicialmente;
II - representar a Igreja Presbiteriana do Brasil, internamente, bem como nas
relações intereclesiásticas e sociais;
III - convocar e presidir as reuniões da Comissão Executiva;
IV - resolver, juntamente com os demais membros da Mesa Diretora, os assuntos
urgentes e relevantes, que não puderem esperar mais de dez dias, sempre ad
referendum do Plenário da Comissão Executiva.
V -organizar a pauta da reunião, com o auxílio do Secretário-Executivo;
VI - manter a ordem e encaminhar todas as deliberações a um resultado rápido e
conveniente;
VII - sugerir as medidas que lhe parecerem mais adequadas e diretas para levar
qualquer matéria à solução final;
VIII - anunciar os nomes dos membros a quem for concedida a palavra, zelando para
que se dirijam à Mesa;
IX- chamar à ordem o orador que se afastar do assunto;
X - advertir os que perturbarem a ordem dos trabalhos;
XI - zelar para que os membros não se retirem da reunião sem licença da Mesa
Diretora;
XII - abreviar os debates, o quanto possível, encaminhando-os à votação;
XIII - falar com preferência sobre questões de ordem, decidindo-as ou
submetendo-as, quando julgar conveniente, à decisão do Plenário;
XIV - nomear as comissões, salvo no caso de o Plenário preferir indicá-las;
XV - exercer as prerrogativas de membro ex officio de todas as comissões
nomeadas pelo Supremo Concílio e subcomissões nomeadas pela Comissão
Executiva.
XVI – prorrogar por até trinta minutos o horário regimental, para conclusão da
matéria que estiver em discussão, se a medida se mostrar conveniente e desde que
não haja oposição da maioria do Plenário;
XVII - acompanhar a vida eclesiástica dos principais centros e instituições da Igreja,
e incentivar a sua marcha;
XVIII - prestar relatório de suas atividades à Comissão Executiva e ao Supremo
Concílio.
Art. 5º Em suas ausências ou impedimentos, o Presidente será substituído pelo
Vice-Presidente.
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§ 1º Em caso de vacância na Presidência, o cargo será exercido em definitivo pelo
Vice-Presidente até o final do mandato.
§ 2º Na ausência ou impedimento do Presidente e do Vice-Presidente, a reunião da
Comissão Executiva será presidida pelo Secretário-Executivo.

Subseção II
Do Vice-Presidente

Art. 6º Compete ao Vice-Presidente substituir o Presidente na ausência ou
impedimento deste.
§ 1º Em suas ausências e impedimentos, o Vice-Presidente será substituído pelo
Secretário-Executivo.
§ 2º Em caso de vacância, o cargo de Vice-Presidente será acumulado pelo
Secretário-Executivo, até que a Comissão Executiva eleja o sucessor, para funcionar
até a próxima reunião ordinária do Supremo Concílio.

Subseção III
Do Secretário-Executivo

Art. 7º O Secretário-Executivo é o responsável exclusivo pela Secretaria Executiva,
seu funcionamento, operacionalidade e guarda da documentação que lhe é confiada,
desempenhando a função de Diretor Geral do escritório da IPB.
Parágrafo único. O Secretário-Executivo é o porta-voz da Secretaria Executiva e faz
parte dos vários segmentos, onde incluído estiver, por força regimental, na
administração da Igreja e seus órgãos.
Art. 8º Compete ao Secretário-Executivo, dentre outras atribuições que lhe forem
conferidas pelo Supremo Concílio ou por sua Comissão Executiva:
I - exercer a direção geral do escritório da IPB, na forma estatutária;
II - cumprir e fazer cumprir as deliberações do Supremo Concílio e de sua Comissão
Executiva, exceto as que forem especificamente atribuídas a determinada pessoa ou
comissão;
III - movimentar as atividades da IPB, sob orientação da Comissão Executiva,
fiscalizando a execução das medidas tomadas pelo Supremo Concílio ou por sua
Comissão Executiva;
IV - cuidar do arquivo e da correspondência da IPB;
V - transcrever em livro, conforme o modelo oficial, as atas do Supremo Concílio e
de sua Comissão Executiva;
VI - publicar no órgão oficial o resumo das atas;
VII - comunicar ao Presidente os casos urgentes e relevantes, cuja solução não
possa esperar mais de dez dias e não se mostre viável a reunião da Comissão
Executiva por meio eletrônico, a fim de que a decisão possa ser tomada pela Mesa
da CE, sempre ad referendum do Plenário em sua próxima reunião;
VIII - visitar, na medida do possível, os principais centros e instituições da Igreja, a
fim de se informar acerca da vida eclesiástica e incentivar a sua marcha;
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IX - elaborar os relatórios estatísticos da IPB;
X - elaborar os relatórios da curadoria do Arquivo Histórico da IPB, a serem
apresentados anualmente à Comissão Executiva e quadrienalmente ao Supremo
Concílio;
XI - elaborar o relatório da Secretaria Executiva, apresentando-o anualmente à
Comissão Executiva e, em resumo, quadrienalmente, ao Plenário do Supremo
Concílio;
XII - elaborar o relatório da Comissão Executiva ao Supremo Concílio;
XIII - substituir o Vice-Presidente em suas ausências, na forma do art. 67, § 3º, da
CI/IPB;
XIV - preparar a agenda dos trabalhos da Comissão Executiva;
XV - trazer o Presidente constantemente informado de todos os assuntos
importantes da vida e dos trabalhos da Igreja;
XVI - supervisionar e coordenar as atividades executadas pelo pessoal do escritório
da Secretaria Executiva, bem assim dos serviços contratados pela IPB a terceiros;
XVII - auxiliar na interlocução com outros órgãos e entidades e da IPB, bem como
das comissões nomeadas pelo Supremo Concílio;
XVIII - planejar, organizar e executar a gestão interna da Secretaria Executiva, sob a
supervisão da Comissão Executiva;
XIX - coordenar e orientar a execução das atividades dos serviços de comunicação,
tecnologia da informação, documentação e cadastro;
XX - coordenar, promover e acompanhar a implementação das medidas, dos
mecanismos e das práticas organizacionais de governança da IPB, conforme
diretrizes do Supremo Concílio ou de sua Comissão Executiva;
XXI - promover, coordenar e acompanhar o desenvolvimento e a implementação de
programas tecnológicos para otimização do funcionamento dos órgãos da IPB;
XXII - exercer as atribuições de encarregado a que se refere a Lei Geral de Proteção
de Dados.
Parágrafo único. Em relação às reuniões da Comissão Executiva, o
Secretário-Executivo se dedicará especialmente à execução dos seguintes
encargos:
I - cuidar da organização do local e providenciar os meios necessários para a
realização da reunião da Comissão Executiva ou supervisionar as providências
tomadas pelas pessoas encarregadas dessa tarefa;
II - preparar, com antecedência, a relação dos membros da Comissão Executiva,
cujos nomes serão arrolados na verificação do quorum de instalação da reunião;
III - expedir a convocação da reunião determinada pelo Presidente;
IV - diligenciar a implementação e a operacionalização de sistema automatizado
para o funcionamento da reunião;
V - disponibilizar meios de acesso a todos os documentos a serem examinados
pelos membros da Comissão Executiva;
VI - providenciar todos os materiais e equipamentos necessários ao expediente da
reunião;
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VII - administrar e orientar o pessoal da Secretaria Executiva e outros colaboradores
quanto ao controle de acesso dos membros da Comissão Executiva para verificação
de quorum durante as reuniões;
VIII - orientar o controle de presença de membros da Comissão Executiva e outros
participantes sem direito a voto, tais como relatores de comissões nomeadas pelo
Supremo Concílio e de subcomissões da própria Comissão Executiva, secretários
nacionais, presidentes de juntas e outras pessoas designadas para encargos
especiais;
IX - assinar, com o Presidente, a correspondência que expedir, enquanto a
Comissão Executiva estiver reunida;
X - secretariar as reuniões da Comissão Executiva;
XI - corrigir erros materiais e de redação nas resoluções, quando não houver
subcomissão especial nomeada pela Comissão Executiva com essa finalidade,
sempre guardando estrita fidelidade ao conteúdo normativo das resoluções
aprovadas;
XII - informar a Comissão Executiva acerca dos trabalhos cuja execução tenha sido
por ela determinada;
XIII - fazer as anotações nas carteiras de ministros e presbíteros;
XIV - viabilizar o funcionamento da Comissão Executiva por meio eletrônico, bem
como o sistema de votação por meio eletrônico nos interregnos, quando isso se fizer
necessário e apropriado.
Art. 9º Nos impedimentos ocasionais de até trinta dias, o Secretário-Executivo
poderá ser substituído, nas atividades internas da Secretaria Executiva, por
funcionário desta, que ele mesmo designar.
§ 1º Em caso de impedimento por período superior a trinta dias, o
Secretário-Executivo será substituído interinamente por pessoa designada pelo
Presidente, até que a Comissão Executiva eleja seu substituto para atuar enquanto
durar o afastamento do titular do cargo.
§ 2º Em caso de vacância na Secretaria Executiva, o respectivo cargo será ocupado
provisoriamente por pessoa designada pelo Presidente, até que a Comissão
Executiva eleja o sucessor, para funcionar até a próxima reunião ordinária do
Supremo Concílio.
§ 3º O sucessor eleito em reunião ordinária do Supremo Concílio cumprirá o
mandato constitucional correspondente a duas legislaturas.

Subseção IV
Do Tesoureiro

Art. 10. Compete ao Tesoureiro:
I - arrecadar os dízimos das igrejas, as demais verbas consignadas no orçamento e
as ofertas destinadas aos fins do Concílio;
II - fazer os pagamentos consignados no orçamento;
III - manter em dia a escrita respectiva;

6



IV - promover campanhas com vistas ao incremento dos dízimos, juntamente com a
Junta Patrimonial Econômica e Financeira (JPEF)
V - informar ao Supremo Concílio, nas reuniões ordinárias, a situação
econômico-financeira da Igreja Presbiteriana do Brasil, mediante dados
comparativos da evolução das finanças da Igreja, no quadriênio, ilustrada por
gráficos, bem como a listagem, por Sínodo e Presbitério, do andamento das
contribuições das Igrejas;
VI - prestar todas as informações solicitadas pela Junta Patrimonial, Econômica e
Financeira (JPEF), e participar da elaboração da proposta do orçamento anual da
Igreja;
VII - participar, como membro ex officio, das reuniões da Junta Patrimonial,
Econômica e Financeira (JPEF), ouvindo suas recomendações;
VIII - submeter anualmente à Comissão Executiva, o balanço e a prestação de
contas, acompanhados do respectivo parecer da Junta Patrimonial, Econômica e
Financeira (JPEF), para aprovação;
IX - assinar, em nome da Igreja Presbiteriana do Brasil, cheques, ordens de
pagamentos e documentos que instituem obrigações de caráter financeiro,
referentes às contas bancárias da IPB, tanto as do uso do CNPJ matriz como
também dos CNPJ's filiais;
X - apresentar anualmente à Comissão Executiva, ou quando lhe for requisitado por
esta, balancete acompanhado da prestação de contas;
XI - prestar as informações requisitadas pelo Plenário, durante as reuniões do
Supremo Concílio e de sua Comissão Executiva.
Art. 11. Nos impedimentos ocasionais de até trinta dias, o Tesoureiro será
substituído, nas atividades internas da Tesouraria, por funcionário desta, que ele
mesmo designar.
Parágrafo único. Se o impedimento ocorrer durante a reunião da Comissão
Executiva, caberá ao substituto apresentar o relatório, caso o Tesoureiro ainda não o
tenha enviado à Secretaria Executiva, e prestar as informações requisitadas pelo
Plenário.
Art. 12. Em caso de impedimento por período superior a trinta dias, o Tesoureiro será
substituído interinamente por pessoa designada pelo Presidente, até que a
Comissão Executiva eleja seu substituto para atuar enquanto durar o afastamento do
titular do cargo.
Art. 13. Em caso de vacância, o cargo de Tesoureiro será ocupado provisoriamente
por pessoa designada pelo Presidente, até que a Comissão Executiva eleja o
sucessor, para funcionar até a próxima reunião ordinária do Supremo Concílio.

Seção II
Dos Vogais

Art. 14. A falta de membros da Mesa será suprida por vogais, convidados pelo
Presidente, dentre os demais membros da Comissão Executiva.
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§ 1º A presença do vogal na Mesa não altera a ordem de substituição do Presidente,
prevista no estatuto e neste regimento.
§ 2º Cabe ao vogal auxiliar os trabalhos da Mesa da CE-SC/IPB e,
excepcionalmente, funcionar como moderador da reunião, quando todos os demais
membros da Mesa estiverem impedidos de presidir a discussão e a deliberação de
determinadas matérias.
§ 3º A Mesa também poderá designar vogais para o protocolo e outros serviços.

CAPÍTULO IV
DA COMPETÊNCIA

Art. 15. Nos interregnos de suas reuniões, o Supremo Concílio da Igreja
Presbiteriana do Brasil atua por intermédio de sua Comissão Executiva.
Parágrafo único. Compete à Comissão Executiva:
I - representar civilmente a Igreja Presbiteriana do Brasil em cumprimento ao
disposto no artigo 1º, da CI/IPB;
II - gerir toda a vida da Igreja Presbiteriana do Brasil como organização civil religiosa,
na forma do artigo 97, alínea “i”, da CI/IPB, e do seu estatuto;
III - resolver assuntos de urgência de atribuição do Supremo Concílio, quando
surgirem nos interregnos, sempre ad referendum do Plenário, amparada pelos
artigos 102, caput, e 104, alínea “b”, da CI/IPB;
IV - zelar pela pronta e fiel execução das ordens emanadas do Plenário do Supremo
Concílio, dando cumprimento ao disposto no artigo 104, alínea “a”, da CI/IPB;
V – nomear subcomissões para análise prévia de documentos encaminhados às
reuniões do Supremo Concílio;
VI - aprovar, por voto unânime dos membros presentes na reunião, a alteração do
estatuto da Igreja Presbiteriana do Brasil, para atender exigência legal;
VII - aprovar estatutos e regimentos internos de comissões, juntas e autarquias da
Igreja, bem como as respectivas alterações estatutárias e regimentais, no exercício
de competência delegada pelo Plenário do Supremo Concílio;
VIII - aprovar modelos de estatutos e regimentos internos de igreja local, presbitério
e sínodo, bem como as respectivas alterações, no exercício de competência
delegada pelo Plenário do Supremo Concílio;
IX - aprovar modelos de formulários, certificados, termos de instalação e ordenação,
cartas de transferências e outros documento, destinados ao uso uniforme de
concílios, igrejas, comissões, juntas e autarquias;
X - expedir carta pastoral sobre assunto de reconhecida gravidade, que já tenha
sido, de alguma forma, objeto de consideração pelo Supremo Concílio.
XI - receber, da comissão especial que for nomeada pelo Supremo Concílio, o
anteprojeto de reforma da Constituição da Igreja ou dos Símbolos de Fé, e
encaminhá-lo aos presbitérios para estudo e parecer, na forma do artigo 141, alínea
“b”, da CI/IPB;
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XII - receber dos presbitérios os pareceres relativos ao anteprojeto de emenda ou
reforma da Constituição ou dos Símbolos de Fé, na forma dos artigos 140, alínea
“b”, e 141, alínea “c”, da CI/IPB;
XIII - convocar o Supremo Concílio para reunir-se em assembleia constituinte se,
pelo menos, três quartos dos presbitérios se manifestarem favoráveis, em princípio,
à reforma da Constituição, conforme preceitua o artigo 141, alínea “d”, da CI/IPB;
XIV - preencher as vagas que se verificarem nas comissões permanentes e
especiais do Supremo Concílio, consoante artigo 100, parágrafo único, da CI/IPB;
XV - nomear consultorias de técnicos para assessorá-la na solução dos vários
assuntos de sua competência;
XVI - receber os relatórios parciais das comissões permanentes e os relatórios finais
das comissões especiais nomeadas pelo Supremo Concílio;
XVII - receber amigável ou judicialmente, os bens da igreja local ou de outra
comunidade presbiteriana, que tenham sido dissolvidas ou separadas da Igreja
Presbiteriana do Brasil, quando os respectivos presbitérios ou sínodos ainda não
houver adquirido personalidade jurídica para recebê-los, nos termos do artigo 7º e
seu parágrafo único, da CI/IPB, e resolver sobre o destino desses bens;
XVIII - promover a divulgação das causas gerais da Igreja;
XIX - regulamentar o uso do meio eletrônico para votações e reuniões do Supremo
Concílio.

CAPÍTULO V
DAS VEDAÇÕES

Art. 16. É vedado à Comissão Executiva:
I - exercer, de qualquer forma, as prerrogativas do Supremo Concílio, constantes das
alíneas “a”, “g”, “h”, “j” e “m” do art. 97, da CI/IPB, considerando a expressa vedação
prevista no art. 97, parágrafo único, da CI/IPB;
II - legislar sobre qualquer matéria, tendo em vista a expressa vedação prevista no
art. 97, parágrafo único, da CI/IPB, salvo quando houver delegação do Supremo
Concílio ou quando se tratar de matéria sobre a qual o Supremo Concílio já tenha
previamente deliberado e traçado as linhas gerais de solução.
Parágrafo único. Quando ocorrerem motivos relevantes e urgentes, poderá a
Comissão Executiva, pelo voto unânime dos seus membros, alterar resoluções do
Supremo Concílio e, em casos especiais, também por voto unânime, suspender a
execução de medidas votadas pelo Supremo Concílio, até a imediata reunião deste,
consoante art. 104, parágrafo único, da CI/IPB.
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TÍTULO II
DO FUNCIONAMENTO

CAPÍTULO I
DAS REUNIÕES

Art. 17. Aplicam-se supletivamente às reuniões da Comissão Executiva, no que
couber, as disposições do Regimento Interno do Supremo Concílio.

Seção I
Do Local da Reunião

Art. 18. O local da reunião da Comissão Executiva será definido pela Mesa, salvo se
o Plenário o houver definido previamente.

Seção II
Da Convocação e do Quorum de Instalação e Funcionamento

Art. 19. A Comissão Executiva reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por ano e,
extraordinariamente, sempre que necessário, sob a convocação do Presidente.
§ 1º Ressalvados os casos de superlativa urgência, a convocação da reunião não
poderá ser expedida com menos de quarenta e cinco dias.
§ 2º O quorum de instalação e funcionamento da Comissão Executiva é a maioria
absoluta, ou seja, mais de cinquenta por cento da totalidade de seus membros.
§ 3º Quando houver empate nas votações da Comissão Executiva, caberá à Mesa
desempatar. Persistindo o empate nos votos dos membros da Mesa, caberá ao
Presidente desempatar.

Seção III
Do Programa da Reunião

Art. 20. A reunião obedecerá sempre a um programa preparado pela Secretaria
Executiva, no qual conste abertura, instalação, horário, nomeação de subcomissões,
leitura de relatórios, apresentação do expediente que tiver chegado no interregno,
homologação de resoluções tomadas por meio eletrônico e outros assuntos.

Seção IV
Das Despesas com a Reunião

Art. 21. As despesas com a reunião, inclusive com passagem, transporte,
hospedagem e alimentação dos membros da Comissão Executiva, serão pagas pela
Tesouraria, devendo-se observar o critério da máxima economia.
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Seção V
Do Encaminhamento de Propostas, Consultas e outros Documentos

Art. 22. A Secretaria Executiva providenciará sistema informatizado adequado ao
recebimento e à consulta de documentos a serem apreciados pelo Plenário da
Comissão Executiva.
§ 1º Será dispensada a leitura, em Plenário, de relatórios, comunicações, consultas,
propostas e outros documentos, devendo a Secretaria Executiva disponibilizar o
respectivo conteúdo através de sistema de informação acessível a todos os
membros.
§ 2º Os documentos recebidos por meio eletrônico serão distribuídos de acordo com
as respectivas matérias, devendo a Secretaria Executiva proceder à protocolização e
elaboração das ementas para identificação dos assuntos correspondentes.
Art. 23. As comissões permanentes, as comissões especiais, as autarquias, as
fundações, os representantes em outras entidades e os secretários nacionais de
causas somente terão seus documentos submetidos à apreciação da Comissão
Executiva se forem recebidos pelo Secretário-Executivo até vinte dias antes da data
fixada para instalação da reunião, ressalvadas as situações de evidente
excepcionalidade, a juízo do Plenário.
Art. 24. Os documentos oriundos dos concílios inferiores somente serão conhecidos
se encaminhados através dos plenários dos sínodos, com antecedência de trinta
dias, ressalvados os casos excepcionais, a juízo do Plenário da Comissão
Executiva.

CAPÍTULO II
DAS SUBCOMISSÕES

Art. 25. O Presidente designará tantas subcomissões quantas forem necessárias
para o expediente da reunião.
§ 1º Cada subcomissão será composta de, pelo menos, cinco membros, e
funcionará semelhantemente às comissões de expediente do Supremo Concílio, na
forma do art. 99, item 1, da CI/IPB.
§ 2º Na ausência dos representantes sinodais, poderão ser convidados pela Mesa,
para funcionar nas subcomissões, sem direito a voto, os secretários de trabalhos
especiais, os relatores de comissões permanentes e especiais, os presidentes de
juntas, os representantes de autarquias e entidades paraeclesiásticas e, na ausência
destes, quaisquer ministros ou presbíteros que sejam membros em plena comunhão
com a Igreja Presbiteriana do Brasil.
Art. 26. Cada subcomissão de expediente terá um relator, podendo ainda ter um ou
mais sub-relatores.
§ 1º No ato de nomeação, serão designados o relator e o sub-relator ou
sub-relatores de cada subcomissão.
§ 2º Ao relator compete encaminhar o estudo, a discussão e a votação das matérias,
no âmbito da subcomissão, bem como elaborar o relatório, parcial ou final.
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§ 3º Ao sub-relator, compete executar as atividades delegadas pelo relator, auxiliá-lo
e substituí-lo quando necessário, bem como produzir o relatório, parcial ou final,
quanto às matérias que lhe forem entregues.
Art. 27. Os pareceres das subcomissões serão redigidos em forma de resolução,
que conterá:
I – o número do documento, sua procedência e ementa da matéria, de modo a
identificar com clareza o assunto objeto da deliberação;
II – os considerandos, identificados por algarismos arábicos, com as razões que
fundamentam a resolução;
III - a conclusão, com a expressão “a CE-SC/IPB resolve”, seguida de alíneas ou
algarismos romanos, iniciando com o uso de verbos no infinitivo, de modo que a
resolução seja elaborada com clareza, objetividade e pertinência.
§ 1º Tratando-se de consulta, as perguntas nela formuladas deverão integrar a
resolução.
§ 2º As deliberações das subcomissões de expediente serão tomadas pelo voto da
maioria de seus membros.
§ 3º Os pareceres que obtiverem maioria em uma subcomissão, serão assinados por
todos os membros, podendo os contrários acrescentar, às respectivas assinaturas, o
termo “vencido”.
§ 4º Caso o parecer de um relator ou sub-relator não alcance aprovação na
respectiva subcomissão, outro membro será designado para relatar a matéria, nos
termos do voto da maioria dos membros dessa subcomissão.
§ 5º Os pareceres poderão ser divulgados por meio eletrônico para conhecimento de
todos os membros da Comissão Executiva, antes de serem levados à discussão em
Plenário.
Art. 28. Os assuntos referentes a contas, orçamento e finanças, serão remetidos
exclusivamente à primeira subcomissão, que deverá ser composta,
preferencialmente, por membros com maior conhecimento técnico ou experiência na
área contábil-financeira.
Art. 29. Os documentos encaminhados à reunião da Comissão Executiva poderão
ser previamente distribuídos pelo Presidente, juntamente com o
Secretário-Executivo, entre as diversas subcomissões nomeadas para apresentar
parecer prévio à Secretaria Executiva, no prazo que for estabelecido.
§ 1º As subcomissões referidas no parágrafo anterior serão compostas de membros
da Comissão Executiva do Supremo Concílio e outros ministros e presbíteros
nomeados pelo Presidente.
§ 2º O Secretário-Executivo reunirá os pareceres das subcomissões e os
encaminhará à próxima reunião da Comissão Executiva, para discussão e
deliberação final, diretamente no Plenário.
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CAPÍTULO III
DO ASSENTO E DO USO DA PALAVRA PELOS RELATORES DE COMISSÕES,

SECRETÁRIOS DE CAUSAS E REPRESENTANTES DE ÓRGÃOS DA IPB

Art. 30. Os relatores de comissões permanentes ou especiais, os secretários de
trabalhos especiais, os presidentes de juntas, o presidente do Tribunal de Recursos,
os representantes de autarquias e entidades paraeclesiásticas poderão discutir, nas
reuniões da Comissão Executiva, os assuntos dos respectivos serviços sem direito a
voto.
Parágrafo único. Os eleitos ou nomeados para as funções especificadas neste artigo
só poderão tomar assento nas reuniões da CE-SC/IPB depois de apresentarem
relatórios de suas atividades relativas ao ano anterior.

CAPÍTULO IV
DAS SUBCOMISSÕES NOMEADAS PARA O EXAME DE DOCUMENTOS

DESTINADOS ÀS REUNIÕES DO SUPREMO CONCÍLIO

Art. 31. A Comissão Executiva poderá nomear subcomissões para análise prévia de
documentos encaminhados às reuniões do Supremo Concílio, as quais deverão
apresentar seus pareceres à Secretaria Executiva, no prazo determinado no ato de
sua nomeação.
§ 1º As subcomissões referidas no caput deste artigo serão compostas de membros
da Comissão Executiva do Supremo Concílio, bem como de outros ministros e
presbíteros por ela nomeados.
§ 2º O Secretário-Executivo reunirá os pareceres das subcomissões e os remeterá,
em nome da Comissão Executiva, ao Supremo Concílio, para discussão final,
diretamente no Plenário.

CAPÍTULO V
DAS REUNIÕES E VOTAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO

Art. 32. Em caso de urgência e relevância, em que não haja tempo hábil nem
possibilidade para reunir presencialmente os seus membros, a Comissão Executiva
do Supremo Concílio poderá utilizar ferramentas eletrônicas para deliberar sobre
matérias de sua competência, cumprindo à Secretaria Executiva viabilizar o uso
desse meio.
Art. 33. Para evitar reuniões extraordinárias, os assuntos urgentes surgidos nos
interregnos poderão ser resolvidos por meio de votação eletrônica, através de
aplicativo desenvolvido especialmente para esse fim.
§ 1º A Mesa decidirá sobre o texto da proposta a ser votada e o Secretário-Executivo
encaminhará o processo de votação, fixando prazo para que os membros da
Comissão Executiva votem na proposta encaminhada.
§ 2º Aprovada a proposta por voto favorável da maioria dos membros da Comissão
Executiva, o Secretário-Executivo comunicará o resultado ao Presidente, que
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convocará a Mesa para reunir-se de forma presencial, ou telepresencial, ou
semipresencial, e dar o encaminhamento necessário com vistas à execução da
resolução aprovada.
§ 3º O Secretário-Executivo providenciará a publicação da resolução no órgão oficial
e fará constar de seu relatório à Comissão Executiva todos os passos dados.
§ 4º Se a proposta não obtiver aprovação, o Secretário-Executivo comunicará o
resultado ao Presidente, que mandará arquivar a matéria.

CAPÍTULO VI
DO EXAME DOS LIVROS DA TESOURARIA E DAS MEDIDAS DE
CARÁTER ECONÔMICO E FINANCEIRO NOS INTERREGNOS

Art. 34. Para o exame de livros da Tesouraria, bem como das contas de qualquer
órgão da Igreja, que dependa diretamente da Comissão Executiva, pode o
Presidente designar, nos interregnos, comissões de exame de contas, cujos
pareceres subirão às reuniões ordinárias da Comissão Executiva, juntamente com
os relatórios daqueles órgãos.
Art. 35. As medidas de caráter econômico-financeiro, tomadas nos interregnos,
devem ser precedidas do parecer da consultoria econômico-financeira, obtido
através de reunião telepresencial ou semipresencial, se necessário for.

TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 36. Os casos omissos devem ser resolvidos pela Comissão Executiva de acordo
com as regras e praxes presbiterianas.
Art. 37. Este regimento poderá ser reformado por voto de dois terços dos membros
presentes a uma reunião do Supremo Concílio.
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