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CAPÍTULO I  
  
Constituição e Finalidade  
 
Art. 1º O Conselho Presbiteriano de Capelania - CPC é um órgão da Igreja Presbiteriana do Brasil - IPB, 
regendo-se pela Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil - CI/IPB, pelo presente Regimento Interno - RI e 
demais normas emanadas do Supremo Concílio da IPB - SC/IPB, no que couber, com duração por 
tempo indeterminado. 
  
 
Art. 2º O CPC será composto por 07 (sete) membros efetivos e 03 (três) suplentes, sendo 06 (seis) membros 
efetivos e 02 (dois) membros suplentes, eleitos pelo SC/IPB, e 01 (um) membro efetivo e 01 (um) membro 
suplente por sua CE/SC-IPB. Todos estes para mandato de 04 (quatro) anos, podendo ser reeleitos.  
 
§ 1º Os membros do CPC deverão preencher os seguintes requisitos: 
I - ser membro comungante ou Ministro do Evangelho vinculados à IPB; 
II - ser credenciado para o exercício de Capelania, nos termos dos Artigos 14 ou 19 deste RI. 
 
§ 2º Deverão estar representadas entre os membros do CPC, preferencialmente, o maior número de áreas de 
capelanias, se possível, sem repetição, dentre aquelas relacionadas no Art. 3º deste RI.  
 
§ 3º Em hipótese alguma os membros do CPC terão vínculo empregatício com a IPB, como também não 
receberão remuneração da IPB em decorrência do exercício de mandato ou cargo nesse órgão. 
 
§ 4º A composição inicial do CPC se dará conforme o Art. 18 deste RI. 
 
  
Art. 3° O CPC atuará nas seguintes áreas de capelania: 
 
I - Carcerária; 
II - Cemiterial; 
III - Condominial; 
IV - De Recuperação 
V - Educacional; 
VI - Em Desastres; 
VII - Empresarial; 
VIII - Esportiva; 
IX - Hospitalar; 
X - Militar; 
XI - Parlamentar; 
XII - Portuária. 
 
Parágrafo único. Caberá ao CPC propor ao SC/IPB a inclusão de outras áreas de capelania.  
  
 
Art. 4° O CPC tem por finalidade:  
 
I - mediante autorização do SC/IPB ou de sua Comissão Executiva, representar a IPB junto a órgãos e 
instituições públicas ou privadas, e onde se fizer necessário, para tratar de assuntos pertinentes a atividades 
de Capelania; 
II - cadastrar capelães, órgãos e instituições de capelania que mantenham vínculo com a IPB; 
III - credenciar e descredenciar os capelães com vistas ao exercício de Capelania no âmbito da IPB ou fora 
dele, mediante parecer da Comissão Examinadora, nos termos do Art. 16, deste RI; 



 
IV - promover, recomendar e incentivar cursos para a capacitação básica e aprimoramento contínuo de 
capelães e equipes de capelania, ouvida a Junta de Educação Teológica - JET, da IPB; 
V - colaborar com a organização de capelanias; 
VI - promover ou apoiar encontros que visem intercâmbio de experiências relacionados ao exercício de 
Capelania, sob inspiração da fé reformada; 
VII - assessorar Presbitérios, Sínodos e órgãos da IPB na elaboração de atividades de capelania; 
VIII - promover parcerias com órgãos e instituições que possuam interesses afins, no âmbito da 
IPB ou fora dele; 
IX - prestar ou viabilizar assistência aos capelães e respectivas famílias, com o objetivo de cooperar com eles 
no cumprimento de suas atribuições; 
X - coordenar a atuação das diversas áreas de capelania na prestação de ajuda em situações emergenciais e 
catastróficas causados por desastres; 
XI - difundir a atividade de Capelania a fim de promover sua expansão. 
  
 
Art. 5º O CPC poderá atuar em qualquer parte do território nacional com vistas ao cumprimento dos seus fins. 
 
Parágrafo único. Para o cumprimento de suas finalidades, o CPC poderá atuar por meio de parcerias com 
órgãos e instituições pertencentes à IPB, ao Estado ou à Sociedade Civil organizada, observados os 
procedimentos seguintes: 
I - as parcerias com órgãos e instituições pertencentes à IPB serão celebradas entre eles e o CPC; 
II - as parcerias com órgãos e instituições pertencentes ao Estado ou à Sociedade Civil 
organizada serão celebradas entre eles e a IPB, por proposta ou assessoramento do CPC.  
 
  
CAPÍTULO II 
 
Do Funcionamento 
  
Art. 6° O CPC reunir-se-á ordinariamente uma vez por ano para: 
I - avaliar os trabalhos por ele executados e relatar à CE-SC/IPB; 
II - elaborar o Plano Anual de Ação e enviá-lo à CE-SC/IPB, para fins de aprovação; 
III - encaminhar à CE-SC/IPB a proposta orçamentária para o exercício seguinte;  
IV - eleger os membros da Diretoria; 
V - nomear a Comissão Examinadora; 
VI - admitir o Executivo com mandato de um ano, podendo ser renovado; 
VII - deliberar sobre outras matérias de sua competência, nos termos deste RI. 
 
Parágrafo único. O quorum mínimo exigido para instalação e funcionamento das reuniões ordinárias do CPC 
será de 04 (quatro) dos seus membros efetivos. 
  
 
Art. 7º O CPC reunir-se-á extraordinariamente, sempre que necessário: 
I - por convocação do seu Presidente; 
II - a pedido de 03 (três) dos seus membros efetivos; 
III - por determinação do SC/IPB ou da CE-SC/IPB. 
 
Parágrafo único. O quorum mínimo exigido para instalação e funcionamento das reuniões extraordinárias do 
CPC será o mesmo estabelecido para suas reuniões ordinárias. 
 
Art. 8º O termo de convocação das reuniões do CPC conterá data, horário, local e outras informações a 
elas relativas. 
 
 
Art. 9º. O CPC terá seu escritório junto à sede da IPB. 
  
 
CAPITULO III 
 
Da Diretoria 
 
Art. 10. O CPC constituirá sua própria Diretoria, a qual será composta de 01 (um) Presidente, 01 (um) Vice-



Presidente, 01 (um) Secretário de Atas e 01 (um) Tesoureiro, todos escolhidos dentre seus membros efetivos. 
 
Parágrafo único. O mandato dos membros da Diretoria será de 02 (dois) anos, podendo ser reeleitos.  
 
  
Art. 11. Os membros da Diretoria do CPC possuem as seguintes competências: 
 
§ 1º Compete ao Presidente: 
I - convocar e presidir as reuniões ordinárias e extraordinárias do CPC e de sua Diretoria; 
II - apresentar proposta de trabalho para o exercício seguinte, submetendo-a à consideração dos demais 
membros do CPC; 
III - orientar os trabalhos da Secretaria Executiva; 
IV - representar o CPC onde se fizer necessário. 
 
§ 2º Compete ao Vice-Presidente: 
I - assessorar o Presidente, sempre que solicitado; 
II - substituir o Presidente nos impedimentos e faltas. 
 
§ 3º Compete ao Secretário de Atas: 
I - lavrar as atas das reuniões, mantendo sob sua guarda o respectivo livro; 
II - comunicar à CE-SC/IPB sobre as resoluções do CPC;  
III - manter as correspondências do CPC atualizadas e em ordem; 
IV - substituir o Vice-Presidente nos impedimentos e faltas. 
 
§ 4º Compete ao Tesoureiro:  
I - elaborar a proposta orçamentária relativa ao Plano Anual de Ação;  
II - pagar as contas autorizadas pelo Presidente; 
III - manter em dia a escrituração; 
IV - apresentar relatórios do movimento financeiro sempre que solicitados; 
V - conservar, sob sua guarda e responsabilidade, cópias dos documentos encaminhados à Tesouraria da IPB. 
VI - Acompanhar o trabalho de auditoria a ser desenvolvido pela Junta Patrimonial Econômica e Financeira da 
IPB (JPEF-IPB), apresentando toda documentação solicitada por seus membros. 
  
 
CAPITULO IV 
 
Da Secretaria Executiva 
  
Art. 12. A Secretaria Executiva do CPC será composta por colaboradores voluntários ou contratados. 
 
§ 1º A admissão de colaboradores voluntários se dará mediante a assinatura de Termo de Voluntariado, 
conforme modelo adotado pelo CPC.  
 
§ 2º A admissão de colaboradores contratados será feita pelo órgão competente da IPB, mediante 
proposta do CPC. 
 
§ 3º Na hipótese do colaborador contratado ser membro do CPC, deverá renunciar ao cargo no respectivo 
Conselho e ser substituído por membro suplente. 
  
 
Art. 13. O Executivo possui as seguintes atribuições: 
I - desempenhar as atividades que lhe forem atribuídas pelo CPC; 
II - elaborar, juntamente com a Diretoria, o Plano Anual de Ação; 
III - elaborar o relatório anual do CPC e encaminhá-lo, após aprovação da Diretoria, à CE-SC/IPB para análise 
e aprovação; 
IV - elaborar o relatório quadrienal do CPC e encaminhá-lo, após aprovação da Diretoria, à RO-SC/IPB 
para análise e aprovação; 
V - administrar o Escritório do CPC com zelo e eficiência; 
VI - definir as atribuições dos colaboradores; 
VII- elaborar o Rol de Capelães e mantê-lo atualizado; 
 
VIII - manter contato permanente com os capelães; 
IX - participar das reuniões do Conselho, sem direito a voto. 



CAPITULO V 
  
Dos Capelães 
 
Art. 14. Para os fins deste RI, designa-se pelo título de capelão ou capelã, no âmbito da IPB, o Membro 
Comungante ou Ministro do Evangelho, presbiterianos, que prestam assistência religiosa e espiritual por meio 
de serviços de Capelania em instituições públicas ou privadas e em localidades onde a situação exigir a 
atuação da IPB, como forma de expressão do amor de Deus. 
 
§ 1º O título de capelão ou capelã é adjetivado de acordo com cada área de Capelania, conforme o Art. 3º 
deste RI. 
 
§ 2º O candidato ao exercício de Capelania deverá atender os seguintes requisitos: 
I - ser maior de idade e civilmente capaz; 
II - possuir curso de capacitação e treinamento prático promovidos, recomendados ou reconhecidos pelo CPC 
e referendados pela JET/IPB; 
III - Apresentar declaração do Conselho da Igreja ou do Presbitério, declarando que tem demonstrado 
vocação compatível com a área de capelania pretendida; 
IV - conhecer, concordar e assinar a Norma para Exercício de Capelania do CPC; 
V - receber parecer favorável do CPC. 
 
§ 3º O candidato que atender os requisitos estabelecidos no § 2º deste artigo será credenciado pelo CPC e 
poderá exercer atividades de Capelania, sob uma das seguintes formas: 
I - em caráter de serviço missionário, mediante a assinatura do Termo de Capelão Voluntário adotado pelo 
CPC; 
II - mediante contrato de serviço de capelania celebrado entre partes interessadas;  
III - mediante concurso público nos termos da legislação brasileira específica. 
 
§ 4º - É vedado ao CPC estabelecer ou ser requerido deste, qualquer vínculo de natureza empregatícia ou 
trabalhista em razão do exercício de atividades de Capelania. 
 
§ 5º - O descredenciamento do capelão ocorrerá: 
I - com o descumprimento do contido na Norma para Exercício de Capelania do CPC; 
II - Se membro de Igreja, impedido da comunhão e, se Ministro do Evangelho impedido do exercício do seu 
ofício; em ambos os casos, respectivamente, por penas aplicadas pelos Concílios ou por decisão administrativa 
dos mesmos. 
III- A pedido do membro, administrativamente ou das instituições a que presta serviço. 
  
 
Art. 15. Anualmente os capelães credenciados deverão encaminhar ao CPC: 
I - relatório das atividades desenvolvidas no exercício anterior; 
II - informações das ações especiais programadas para o exercício seguinte. 
 
Parágrafo único. O CPC elaborará o modelo de relatório referido neste artigo, bem como a data de sua 
apresentação.  
  
 
CAPÍTULO VI  
 
DA COMISSÃO EXAMINADORA 
 
 
Art. 16. O CPC nomeará uma Comissão Examinadora, composta de 03 (três) membros, para exame de 
candidatos ao exercício de Capelania, em qualquer das áreas estabelecidas neste RI.  
 
§ 1º A Comissão Examinadora será presidida por relator designado pelo CPC. 
 
§ 2º À Comissão Examinadora competirá examinar os candidatos ao exercício de Capelania quanto ao 
atendimento dos requisitos estabelecidos nos incisos I, II, III e IV do § 2º, do Art. 14 deste RI. 
 
§ 3º A Comissão Examinadora encaminhará à Diretoria do CPC o resultado do seu trabalho, em forma 
de parecer. 
 



§ 4º Dos atos da Comissão Examinadora caberá recurso: 
I - De Reconsideração, à Comissão Examinadora; 
II - De Revisão, ao CPC; 
III - De Anulação, à CE/SC-IPB conforme o Art. 63 da CI-IPB.  
 
 
CAPITULO VII 
 
Das Disposições Finais e Transitórias  
     
Art. 17. A título de colaboração, o CPC poderá atuar fora do Brasil principalmente na prestação de assistência 
religiosa e espiritual em qualquer área de capelania, observada a legislação específica dos assistidos.  
 
 
Art. 18. A CE/SC-IPB 2016, a fim de completar a composição do CPC nos termos do Art. 2º, elegerá um 
membro titular e 1 membro suplente para o mandato de 4 anos, e 2 membros suplentes com mandato até a 
próxima RO-SC/IPB. 
 
 
Art. 19. O Membro Comungante e o Ministro do Evangelho, da IPB, que na data da aprovação deste RI já 
tenham atuado como Capelães poderão ser credenciados pelo CPC, desde que cumpram os termos dos 
Incisos I e IV do § 2º do Artigo 14, deste RI e apresentem documento emitido pelo Concílio a que se encontram 
jurisdicionados, comprovando o exercício dessa atividade por mais de dois anos consecutivos. 
  
 
Art. 20.O CPC elaborará e, quando necessário, alterará a Norma para Exercício de Capelania, com o parecer 
da JET ad referendum da CE-IPB. 
  
 
Art. 21. Os casos omissos neste RI serão resolvidos pelo SC/IPB ou pela CE-SC/IPB, quando de sua 
competência. 
  
 
Art. 22. Este RI poderá ser alterado, no todo ou em parte, por proposição do CPC e aprovação do SC/IPB ou 
da CE-SC/IPB. 
  
 
Art. 23. São nulas de pleno direito quaisquer disposições que, no todo ou em parte, implícita ou 
expressamente, contrariem ou firam a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil - CI/IPB. 
  
 
Art. 24. Este RI entra em vigor, após sua aprovação pela CE-SC/IPB 2016, conforme resoluções constantes 
das Atas da Terceira Sessão Regular da RE-SC/IPB 2014, de 14 de novembro de 2014 e da decisão constante 
do DOC. CLXX registrado na folha número 26, da ata da quarta sessão regular da RO-CE-SC/IPB, de 26 
de março de 2015. 


