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MINUTA 

 

MANUAL OPERACIONAL 

 

ORDEM DOS PASTORES BATISTAS DO BRASIL - SEÇÃO CARIOCA 

 

CAPÍTULO I 

NOME. SEDE. ESTRUTURA. CONSTITUIÇÃO. FINS. ÓRGÃOS 

 

ART. 1. A Ordem dos Pastores Batistas do Brasil - Seção Carioca, doravante OPBB Carioca, 

fundada em 19 de maio de 1947, por tempo indeterminado, é uma organização de natureza 

religiosa, regida por princípios cristãos de orientação Evangélica Batista, sem fins econômicos, 

constituída de pastores e pastoras batistas, doravante pastores, a ela filiados, em número ilimitado 

de filiação, com sede na Rua Senador Furtado número 12, Praça da Bandeira, Maracanã, Rio de 

Janeiro, RJ CEP: 20270-020. 

ART. 2. A OPBB Carioca é uma Seção da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, com sede na Rua 

José Higino 416, Tijuca, CEP: 20510-412, CNPJ: 06.026.551/0001-00, doravante OPBB, atuando 

de forma harmoniosa e complementar  nas atividades em prol da valorização dos pastores a ela 

filiados. 

ART. 3. Na qualidade de Seção da OPBB, a OPBB Carioca integra voluntariamente, 

subsidiariamente, em caráter inclusivo e cooperativo à OPBB, no que couber, cumprindo o seu 

Estatuto, o seu Regimento Interno, o seu Código de Ética e demais documentos pertinentes.  

ART. 4. A OPBB Carioca é também uma Organização filiada à Convenção Batista Carioca, 

doravante CBC, com sede na Rua Senador Furtado, 12, Praça da Bandeira, Maracanã, Rio de 

Janeiro, RJ CEP: 20270-020, CNPJ 33.911.264/0001-56, no contexto da sua estrutura interna, 

seguindo suas diretrizes gerais e orientação programática, conforme prescrito no Estatuto e no 

Regimento Operacional da CBC. 

ART. 5. A visão, a missão, os valores e as áreas de ação da OPBB-Carioca têm por objetivo 

estabelecer os parâmetros estratégicos de atuação da organização junto aos pastores, à denominação 

e à sociedade em geral, de acordo com o seu Planejamento Estratégico: 

I. Visão: Pastores saudáveis e ministérios relevantes na expansão do reino de Deus; 

 

II. Missão: Promover o cuidado e a capacitação dos pastores, suas famílias e ministérios para a 

glória de Deus; 

 

III. Valores: Restauração da identidade vocacional, referência, ética, excelência, lealdade, 

verdade, contextualização, gestão participativa, inovação, liderança servidora, eficácia, 

proatividade, cooperação, transparência, parcerias; 

 

IV. Atuação: Apoio à formação ministerial, ao exercício do ministério pastoral e à atualização e 

aprimoramento. 



2 
 

ART. 6. Fazem parte do DNA da organização o envisionamento, o preparo de líderes e a   

capacitação dos líderes, o fortalecimento da gestão de equipes e pessoas, a centralização do plano 

estratégico e tático, e a descentralização do plano operacional.  

ART. 7. A OPBB-Carioca tem como seu documento regulatório este Manual  Operacional, que 

contem todo o seu procedimento interno e também a sua relação com a OPBB e a CBC, com o 

Estado e demais instituições.  

Parágrafo Único – O conteúdo do Manual Operacional da OPBB-Carioca e as reformas nele 

efetuadas não poderão contrariar a letra e o espírito do estatuto da  OPBB e somente entrará em 

vigor após a  sua homologação pela OPBB e pela CBC.  

ART. 8. A OPBB Carioca, para cumprir o estabelecido em sua visão e em sua missão, tem as 

seguintes finalidades: 

I. Promover a comunhão dos pastores e de suas famílias e seu aprofundamento nas áreas 

teológica, eclesiástica e ministerial; 

 

II. Esforçar-se como uma fonte de apoio na capacitação de pastores com práticas concretas e 

objetivas, visando a postura pastoral em termos pessoais, eclesiásticos e denominacionais, 

promovendo ainda ações efetivas, objetivando equilíbrio emocional, estabilidade no 

relacionamento conjugal e familiar, relevância no relacionamento interpessoal entre colegas 

de ministério; 

 

III. Oferecer apoio para questões de caráter emocional e emergencial do pastor e sua família e 

também do seu aprimoramento relacional; 

 

IV. Apoiar na capacitação dos vocacionados e atualização dos pastores visando o melhor 

exercício do ministério pastoral; 

 

V. Zelar pelo ministério batista, a fim de que o ministério pastoral seja exercido por 

vocacionados com boa formação teológica e conduta exemplar; 

 

VI. Tratar dos interesses dos seus filiados, por meio da OPBB e/ou da CBC, junto a entidades 

particulares e perante os poderes públicos, quando necessário; 

 

VII. Conscientizar as igrejas sobre a valorização do ministério pastoral e o sustento condizente 

com a dignidade da vocação ministerial; 

 

VIII. Representar o ministério batista no seio da sociedade, junto a outras instituições evangélicas 

e perante as autoridades governamentais; 

 

IX. Expressar, quando oportuno, o pensamento do ministério batista na atualidade, à luz dos 

princípios bíblicos, perante a sociedade e os poderes constituídos através de documentos e 

outros meios de divulgação; 
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X. Atuar junto às autoridades, por meio da OPBB e/ou da CBC, para que seja observado o 

cumprimento das garantias constitucionais e o pleno exercício do ministério pastoral, 

quando necessário; 

 

XI. Manter as igrejas e a CBC informadas sobre assuntos relacionados com a atuação do 

ministério pastoral; 

 

XII. Quando solicitada, cooperar com as igrejas e com a liderança denominacional nos assuntos 

relacionados ao ministério batista, especialmente exame e consagração de candidatos ao 

ministério pastoral; 

 

XIII. Cooperar com as instituições denominacionais em todos os âmbitos, bem como agir, por 

todos os meios cabíveis, para o progresso da Causa e estabelecimento do Reino de Deus no 

mundo; 

 

XIV. Cumprir fielmente o Estatuto e Regimento Interno da OPBB, sob pena de não o fazendo, ter 

o presidente da Seção afastado por três meses, e, persistindo o problema, o mesmo perderá a 

condição de membro da OPBB; 

 

XV. Cumprir as determinações delegadas pela OPBB, na qualidade de Seção desta, com relação 

à filiação e desligamento de filiados; 

 

XVI. Manter atualizado o cadastro da Seção quanto as filiações, desligamento e transferências; 

 

XVII. Manter sob guarda os documentos do processo de filiação, desligamento e transferências, 

repassando à OPBB a digitalização dos mesmos; 

 

XVIII. Atender todos os pedidos de transferência de filiados em até trinta dias da solicitação, que 

não possuem impedimentos. Sendo que o não cumprimento no prazo, delegará essa 

execução ao Executivo da OPBB; 

 

XIX. Remeter à OPBB o Manual Operacional ou as suas reformas para a devida homologação, 

sendo que a omissão acarretará suspensão de envio de recursos para a OPBB Carioca; 

 

XX. Manter o padrão de eficiência mínima estabelecido pelo Conselho Gestor da OPBB e enviar 

relatórios administrativos ao mesmo; 

 

XXI. Manter conta na Convenção Batista Carioca para o recebimento dos repasses. 

ART. 9. São órgãos da OPBB Carioca: 

I. Assembleia Geral; 

 

II. Conselho Gestor. 
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CAPÍTULO II 

FILIAÇÃO. TRANSFERÊNCIA 

ART. 10. Por delegação da OPBB, a filiação e desligamento de pastores são prerrogativas desta 

Seção, com fulcro nos seus documentos constitutivos.  

ART. 11. O parecer para filiação será dado ao Conselho Gestor da OPBB Carioca por um Comitê 

de Acompanhamento e Filiação, composta por cinco filiados. 

§ 1º Só poderão ser filiados à OPBB Carioca pastores que aceitem as doutrinas, os princípios e as 

práticas adotadas pela CBB, conforme a Declaração Doutrinária, os Princípios e a Filosofia da 

CBB, assim como os documentos constitutivos da OPBB, e que sejam membros de igrejas filiadas à 

CBC e à CBB ou em processo de filiação a uma das Convenções, podendo haver exceções, 

conforme previsto neste Manual Operacional e com parecer do Conselho Gestor. 

§ 2º Somente serão filiados à OPBB Carioca pastores que tenham cumprido todas as formalidades 

constantes deste Manual para filiação, do Documento Batista Para Consagração e Ordenação da 

CBB, bem como a observância do Estatuto da OPBB. 
 

§ 3º No caso de pastor que sirva como missionário no exterior, enquanto membro de Igreja da 

Convenção, poderá ser mantida a sua filiação. 

§ 4º Em caso de filiação de pastores oriundos de outras denominações, é necessário a realização de 

um concílio examinatório, e que o candidato tenha comprovado membresia em uma Igreja Batista 

da CBB ou da CBC, por pelo menos dois anos. 

ART. 12. Somente serão filiados à OPBB pastores que tenham cumprido todas as formalidades 

constantes deste Manual Operacional: 

a) O candidato à filiação a OPBB encaminha à Comissão de Acompanhamento e Filiação os 

seguintes documentos: 

I. Pedido formal de filiação assumindo todos os compromissos inerentes ao mesmo; 

 

II. Declaração de seus compromissos ministeriais afirmando que conhece e acata a Declaração 

Doutrinária, os Princípios e a Filosofia da CBB, que afirme conhecer e acatar os documentos 

constitutivos da OPBB e que não possui pendências disciplinares ou financeiras em 

instituições onde tenha estudado, com apresentação de declaração formal da instituição de 

ensino teológico; 

 

III. Cópia de certidão de casamento, quando casado, ou de nascimento, se solteiro, identidade e 

CPF; 

 

IV. Certidão de antecedentes criminais, consulta ao Sistema de Proteção ao Crédito 

(SPC/Serasa); 
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V. No caso de pastores oriundos de outros países, anexar comprovantes de sua consagração ao 

ministério pastoral e legalização para permanência no Brasil; 

 

VI. Testemunho do pastor ou, na ausência deste, o representante legal da igreja do candidato, 

atestando seu envolvimento efetivo com o ministério da igreja; 

 

VII. Se casado, declaração expressa do cônjuge, testemunhando vocação ministerial do candidato 

e concordância em apoiá-lo; 

 

VIII. Ata do concílio de exame e consagração; 

 

IX. Certificado de conclusão de curso teológico - casos especiais serão decididos pelo Conselho 

Gestor, mediante análise e parecer do Comitê de Acompanhamento e Filiação. 

b) Uma vez apresentados os documentos supracitados, o Comitê de Acompanhamento e Filiação 

publicará os nomes dos candidatos à filiação nos canais oficiais de comunicação da OPBB Carioca 

e da CBC para que se tornem conhecidos dos demais pastores filiados e das Igrejas Batistas cariocas 

em geral; 

c) Qualquer pessoa interessada poderá requerer ou prestar informações e/ou esclarecimentos ao 

Comitê de Acompanhamento e Filiação sobre os candidatos apresentados para filiação, em até dez 

dias, a contar da data de publicação da lista de candidatos apresentados para filiação; 

d) Vencidas essas etapas anteriores, o Comitê de Acompanhamento e Filiação dá parecer final ao 

Conselho Gestor, que decide pela filiação do candidato; 

ART. 13. A OPBB Carioca, quando solicitada por uma Igreja, fará análise prévia do candidato ao 

concílio examinatório e dará parecer quanto à convocação do concílio e exame. 

Paragrafo único - Atendidas todas as exigências para convocação do concílio examinatório, o 

parecer favorável deste será válido para filiação à OPBB, se: 

a) Constar formação teológica, ética e eclesiástica através de exame simulado, elaborado e aplicado 

pela seção e caso seja necessário a mesma poderá solicitar apoio ao escritório nacional da OPBB, 

cujo resultado é encaminhado ao concílio examinatório. 

b) Constar na ata do concílio examinatório o registro da presença de pelo menos sete pastores 

membros da OPBB com carteira de pastor batista válida. 

c) Ter aprovação de pelo menos 80% dos pastores presentes no concílio examinatório. 

ART. 14. A filiação é automática, sendo apenas homologada pelo Conselho Gestor, quando: 

I. O parecer do Concílio de Exame é válido, conforme Artigo 13.  

 

II. Os documentos listados no Artigo 12 foram apresentados ao Comitê de Acompanhamento e 

Filiação antes da realização do Concílio Examinatório; 
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III. O Comitê de Acompanhamento e Filiação deu parecer favorável, a pedido de uma Igreja, 

subsidiando a convocação do Concílio Examinador e os trabalhos deste; 

 

IV. Os pastores da região onde serve e onde pretende servir o candidato tenham sido 

convocados com pelo menos trinta dias de antecedência; 

 

V. Houve um intervalo mínimo de sete dias entre o Concílio examinatório e a consagração ao 

ministério; 

 

VI. No caso de reprovação do candidato, o novo concílio examinatório será convocado após 

cento e vinte dias do primeiro concílio; 

Parágrafo Único. O Presidente ou o Coordenador Executivo da Seção lançam no Sistema de 

Cadastro Nacional o vínculo de filiado, autorizando, assim, a emissão da Carteira de Identidade de 

Pastor Batista. 

ART. 15. Para atender pedido de filiação de pastores e pastoras na OPBB-CA, estes deverão 

obedecer todos os princípios exigidos para consagração e filiação, nos termos deste Manual.  

ART. 16. No caso de mudança de pastora pertencente à OPBB-CA para outra Seção da OPBB que 

não acolha pastora, esta poderá permanecer, a seu critério, inscrita na OPBB-CA, desde que 

continue cumprindo os compromissos previstos no Estatuto. 

ART. 17. Para transferência de pastores oriundos de outra Seção da OPBB, o pedido de 

transferência será efetuado diretamente a esta Seção, sob a coordenação do Executivo, sendo o ato 

comunicado à Assembleia Geral da Seção, nos termos deste Manual e calendário anual. 

§ 1º A OPBB-Carioca transferirá para outra Seção, com status de associado, somente quando não 

houver pendências de qualquer natureza em seu cadastro. 

§ 2º Fica impedida a transferência se o filiado estiver respondendo processo disciplinar de qualquer 

natureza, garantido sempre o amplo direito de defesa e do contraditório; 

§ 3º - Em caso de mudança de domicílio ou por compromissos ministeriais temporários ou outras 

circunstâncias especiais, é facultado ao filiado permanecer nesta Seção. 

ART. 16. A OPBB poderá ter, além dos filiados efetivos, os honorários e especiais, conforme 

constante dos seus documentos reguladores internos por proposta do seu Conselho Administrativo. 

I. Efetivo: considerado como sendo aquele filiado atuante e em dia com suas obrigações 

constantes deste Manual;  

 

II. Honorário: considerado como sendo aquele, que, embora tenha perdido seu cargo ou função, 

permanece com o título e honrarias que lhes eram particulares; 

 

III. Especiais: títulos outorgados pelo Conselho.  

CAPÍTULO III 
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DESLIGAMENTO. REFILIAÇÃO.  RECONDUÇÃO 

ART. 17. O desligamento obedece aos seguintes critérios, por decisão e responsabilidade do 

Conselho Gestor: 

I - Em caso de solicitação do interessado, o desligamento será imediato; 

II - Deixar de ser de membro de uma igreja filiada à CBB ou à CBC, salvo nos seguintes casos: 

A) Para exercer um ministério no exterior vinculado à CBB ou à CBC; 

B) Quando a Igreja que passou a ser membro estiver em processo de filiação à CBB; 

C) Quando a Igreja da qual faz parte não for filiada à Convenção Estadual, mas apenas à CBB, 

embora na área de atuação da Seção; 

III – Em razão de desvio doutrinário, falta grave e desvio ético.  

IV - Quebra da ordem estatutária, regimental, bem como do Código de Ética da OPBB. 

§ 1º O desligamento da OPBB-Carioca será efetivado após o cumprimento das formalidades 

previstas em seus documentos constitutivos e normas internas, assegurando sempre ao associado 

amplo direito de defesa e do contraditório;  

 

§ 2º  O desligamento, seja por iniciativa do associado ou da OPBB, ocorrerá obedecendo ao 

procedimento que conclua pelo descumprimento dos deveres contidos neste Manual Operacional, 

Normas Internas, Código de Ética, garantido sempre o amplo direito de defesa e do contraditório;  
 

§ 3º  O desligamento da OPBB-Carioca será efetivado após o cumprimento das formalidades legais 

previstas em seus documentos constitutivos e normas internas 

V – Automaticamente, em caso de suspensão superior a cinco anos, conforme os artigos 8º e 9º do 

estatuto da OPBB, hipótese que o filiado que não possui carteira válida.   

§ 4º  Nos casos em que o desligamento foi por decorrência de inadimplência de anuidades da 

OPBB, sendo quitada a dívida, o filiado será reintegrado automaticamente. 

ART. 18. No ato de filiação à OPBB-Carioca o pastor filiado habilita-se a receber uma carteira de 

identificação expedida pela OPBB, e no caso de desfiliação, fica obrigado a devolvê-la. 

ART. 19. A Diretoria da OPBB poderá avocar para si  qualquer caso controvertido de filiação, 

disciplina e desligamento, havendo descumprimento de atos constitutivos. 

ART. 20. Para fins de solicitação de representação de igrejas e de outras pessoas interessadas em 

face de pastor filiado, os ritos do processo obedecerão as exigências constantes deste Manual 

Operacional. 

ART. 21. Em todos os casos, fica assegurado ao filiado o amplo direito de defesa e contraditório. 

ART. 22. A refiliação a OPBB, em caso de desligamento por desvio doutrinário, só ocorre 

mediante parecer de um concílio de recondução, convocado nos termos deste Manual Operacional, 

que examina os assuntos que deram causa ao desligamento, dispensando-se nova consagração. 



8 
 

§ 1º Em caso de refiliação de candidato que pediu desligamento ou foi desligado, esta poderá 

ocorrer após pareceres favoráveis dos Comitês de Filiação, Ética e Compliance e Jurídico, 

observando o seguinte: 

I. São objetos de análise e parecer as questões morais, criminais, desvio de conduta,  de 

desvios éticos,  de quebra da ordem estatutária, regimental e infringência do Código de Ética 

da OPBB; 

 

II. Nos casos do inciso I, o pastor  deve cumprir o prazo mínimo de dois anos, a partir da data 

do desligamento da OPBB Carioca para pedir refiliação à organização; 

§ 2º A refiliação, quando o desligamento não foi por motivos doutrinários, será decidida pelo 

Conselho, mediante parecer dos Comitês de Filiação, Ética e Compliance e Jurídico.  

ART. 23. Para filiação de pastor que tenha sido reconduzido ao ministério, por questão doutrinária, 

cumpre-se novamente toda rotina de procedimentos estabelecidos para o primeiro exame.  

§ 1º  A recondução é sempre em atendimento ao pedido de uma Igreja, ligada à CBC, em expresso 

acordo com a Igreja da qual o candidato é membro, para exercer o seu pastorado titular ou 

colegiado.  

§ 2º É indispensável um interstício de dois anos desde o desligamento da OPBB ou de uma igreja 

local.  

§ 3º Havendo problema de ordem doutrinária, o candidato deverá ser submetido a exame especial 

nas áreas doutrinárias específicas. 

ART. 24. A filiação, a transferência, o desligamento, refiliação e a recondução são registrados no 

cadastro nacional da OPBB pela Seção. 

CAPÍTULO IV 

DIREITOS. DEVERES 

ART. 25. São direitos dos filiados efetivos da OPBB-Carioca:  

I. Participar dos programas e atividades da OPBB-Carioca;  

 

II. Participar das Assembleias, com direito ao uso da palavra e ao exercício do voto;  

 

III. Votar e ser votado para quaisquer cargos e funções, segundo as normas deste Manual;  

 

IV. Receber assistência e ajuda, quando necessário e na medida das disponibilidades da OPBB-

Carioca;   

 

V. Portar e ter renovado, sempre que necessário, o prazo de validade da Carteira de 

Identificação do Pastor, cumpridas as exigências deste Manual e do Estatuto da OPBB;  
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VI. Exercer o direito de ampla defesa perante o Comitê de Ética, o Comitê de Conduta 

Compliance e o Conselho Gestor.   

ART. 26. São deveres dos filiados efetivos da OPBB-Carioca:  

I. Manter-se fiel às doutrinas bíblicas, como definidas na Declaração Doutrinária da 

Convenção Batista Brasileira;  

 

II. Conduzir-se dentro de princípios éticos e morais que dignifiquem o ministério pastoral;  

 

III. Comprometer-se a ser fiel aos propósitos da OPBB-Carioca, Missão e Visão, nos termos dos 

seus documentos constitutivos, e especificamente, no processo dos concílios de ordenação;  

 

IV. Pagar as anuidades estabelecidas pela OPBB, nos termos dos seus documentos constitutivos.  

 

V. Manter frequência regular nas reuniões, atividades e programas da OPBB-Carioca e da 

OPBB;  

 

VI. Cumprir e fazer cumprir, na medida do seu alcance e possibilidades, as normas deste 

Manual e demais documentos constitutivos da OPBB-Carioca e OPBB;  

VII. Observar as demais recomendações previstas no Código de Ética da OPBB. 

CAPÍTULO V 

ASSEMBLÉIA GERAL  

ART. 27. Para realizar os seus objetivos, os filiados da OPBB Carioca, também se reunirão em 

Assembleia Geral, doravante Assembleia, com poder autônomo e plena soberania em suas decisões. 

ART. 28. A ênfase programática da organização será sobretudo inspirativa, de capacitação e de 

cuidado.  

ART. 29. São competências privativas da Assembleia Geral Anual : 

I. Eleger e destituir os membros da Diretoria; 

 

II. Eleger e destituir os membros do Conselho; 

 

III. Apreciar o relatório anual de atividades do Conselho, apresentado pelo Presidente e pelo 

Coordenador Executivo;  

 

IV. Reformar ou alterar este Manual Operacional; 

 

V. Aprovar o orçamento financeiro anual;  

ART. 30. A reunião da Assembleia Geral obedecerá a convocação feita pelo seu Presidente, para 

cumprir pauta previamente elaborada pelo Conselho. 
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ART. 31. O filiado à OPBB só poderá fazer indicações, votar e ser votado em suas Assembleias se 

tiver carteira válida da OPBB, o que se aplica nesta Seção e suas Redes de Pastores. Entendendo 

por carteira válida, aquela dentro do prazo, e que o pastor filiado esteja adimplente com os 

compromissos financeiros ante a OPBB.    

ART. 32. Caberá ao Coordenador Executivo tomar as providências necessárias referentes às 

inscrições dos filiados, instalação da Assembleia, local, pessoal, material e taxa de inscrição, sendo 

esta última aprovada pelo Conselho. 

 

§ 1º  Para apuração do quórum, o coordenador Executivo tomará as providências necessárias para a 

coleta das assinaturas dos filiados em uma lista de presença, que será o documento hábil e legal para 

instalação e votação na assembleia geral, dispensando assim nova apuração de quórum pela mesa 

diretor.  

§ 2º  Ao ser inscrito o filiado receberá um cartão de identificação que o habilitará ao uso da palavra, 

exercício do voto e identificação no plenário, quando solicitado.  

§ 3º  O Coordenador executivo poderá valer-se de inscrição virtual para dimensionar o público 

presente nas assembleias gerais, com vistas à tomada de providências administrativas e estruturais, 

sendo que tal procedimento não substitui a lista de presença obrigatória para os devidos efeitos 

legais.   

ART. 33. As assembleias poderão ter tantas sessões quantas forem necessárias. 

ART. 34. Em função da natureza de suas deliberações, a Assembleia poderá ser: 

I. Ordinária Anual, em local e data escolhidos pelo Conselho Gestor; 

 

II. Extraordinária, sempre que necessário; 

 

III. Solene, por sua natureza e caráter inspirativo e festivo, para posse de Coordenadores 

Executivos, cerimônias de recepção dos novos filiados, homenagens ou outras solenidades 

que não exijam decisões de natureza administrativa, sem restrições em matéria de 

convocação, pauta ou quórum. 

Parágrafo Único - Em caso de urgência, a ser definida pela Diretoria e pelo Coordenador 

executivo, a Assembleia Extraordinária poderá ser convocada com o prazo mínimo de dez dias de 

antecedência, mediante publicação em órgãos oficiais de comunicação da Convenção e por meios 

eletrônicos. 

ART. 35. O quórum mínimo para a instalação da Assembleia Ordinária Anual e das Assembleias 

Extraordinárias será de 40 (quarenta) filiados em primeira convocação e 30 (trinta) filiados em 

segunda convocação, o que deverá ocorrer após o intervalo de 30 (trinta) minutos. 

ART. 36. As decisões das Assembleias serão válidas por deliberação aprovada pela maioria simples 

de votos dos filiados presentes, ressalvadas as exceções previstas neste Manual.  
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ART. 37. As assembleias serão convocadas pelo Presidente da OPBB Carioca ou por 1/5 (um 

quinto) dos seus filiados ou ainda por 2/3 (dois terços) dos membros do Conselho Gestor, observada 

uma antecedência mínima de 15 (quinze) dias para qualquer um dos casos. 

ART. 38. A convocação para as assembleias da OPBB Carioca se dará por meio de Edital de 

Convocação publicado no site da OPBB Carioca e/ou outros meio digitais de reconhecida 

circulação, ou verbalmente em suas reuniões e eventos gerais, e ainda através da publicação do 

calendário anual de atividades. 

ART. 39. Para orientação das decisões nas Assembleias e no Conselho Geral, serão observadas as 

regras constantes do Manual de Regras Parlamentares da CBB, no que couber. 

CAPÍTULO VI 

PROCESSO ELEITORAL 

ART. 40. A Mesa Diretora é constituída de toda a diretoria, podendo funcionar, no mínimo, com o 

Presidente e dois secretários.   

ART. 41. As regras e os procedimentos para eleição da Diretoria da OPBB Carioca  obedecerão aos 

seguintes critérios:  

I. Empregados, prestadores de serviços, arrendatários, missionários ou pessoas que exerçam 

função remunerada na CBC ou em suas Organizações não poderão, em qualquer nível, fazer 

parte da Diretoria, e nos níveis da Direção Geral e de Coordenação Executiva, esta restrição 

alcança também seus parentes, até o segundo grau;  

 

II. Os empregados ou prestadores de serviços remunerados diretamente pela CBC ou por 

qualquer das suas organizações, em qualquer nível, só poderão ser eleitos para a Diretoria no 

prazo de um ano após ter deixado sua função ou encerrada sua prestação de serviço;  

 

III. A eleição será feita por escrutínio secreto;  

 

IV. A eleição do presidente e a dos demais será por maioria simples;  

 

V. Em caso de reeleição, não será permitida votação em bloco, devendo-se observar a eleição 

cargo a cargo.  

ART. 42. Na eleição para a presidência, sempre observando os critérios acima citados, será 

obedecido o seguinte procedimento:  

I. Declarado aberto o processo de eleição, haverá um período de até cinco minutos para a 

indicação de nomes para a Presidência;  

 

II. Encerrado o tempo para a apresentação de nomes para a Presidência, os filiados  votarão, 

preenchendo a cédula própria para o 1º turno, recebida no ato da inscrição;  
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III. Recolhidas as cédulas e feita a apuração dos votos pela Comissão Escrutinadora, o resultado 

será encaminhado imediatamente à Mesa Diretora que o anunciará ao plenário;  

 

IV. Na hipótese de nenhum candidato ter alcançado maioria simples dos votos, haverá novo 

escrutínio, concorrendo agora apenas os dois mais votados;  

 

V. Uma vez anunciados os nomes dos dois candidatos mais votados, o Presidente solicitará aos 

filiados que preencham a ficha própria para Presidente, em segundo turno;  

 

VI. Recolhidas as cédulas e feita a apuração dos votos pela Comissão Escrutinadora, o resultado 

será encaminhado imediatamente à Mesa Diretora que anunciará ao plenário o resultado da 

votação e o nome do filiado eleito como novo Presidente;  

 

VII. Depois de proclamado eleito o Presidente, no tempo próprio e conforme o programa da 

Assembleia Geral, o Presidente declarará aberto um novo período de indicação de nomes, 

dedicando até cinco minutos para a indicação de nomes para vice-presidentes, e mais até 

cinco  minutos para a indicação para secretários e, se houver a indicação simultânea de um 

ou mais nomes para os dois diferentes tipos de cargos, a pessoa indicada fará a opção sobre 

a qual cargo concorrerá;  

 

VIII. Encerrado este período de indicação, os filiados votarão preenchendo a cédula própria com 

três nomes de sua escolha para ocuparem as vice-presidências e três nomes para ocuparem 

as secretarias da OPBB Carioca;  

 

IX. Recolhidas as cédulas de votação para as três vice-presidências e para as três secretarias e 

feita a apuração dos votos pela Comissão Escrutinadora, o resultado será encaminhado 

imediatamente à Mesa Diretora que o anunciará ao plenário, declarando eleitos, pela ordem, 

os três candidatos mais votados para as três vice-presidências e os três candidatos mais 

votados para a três secretarias;  

 

X. Na apuração do resultado da eleição da Diretoria o Presidente proclamará os eleitos, e na 

sequência os suplentes que serão os dois seguintes mais votados pela ordem de classificação 

da votação para a vice-presidência e para a secretaria; 

 

XI. Caso não ocorra tempo para proclamação dos resultados na mesma sessão da eleição, será 

proclamado na sessão seguinte;  

 

XII. Em qualquer caso de empate, o critério idade será considerado e será declarado eleito o 

candidato mais idoso; 

 

XIII. As apurações serão realizadas em recinto fechado e fora do plenário, sempre com o 

acompanhamento da Comissão Supervisora do Processo Eleitoral;  

 

XIV. Os trabalhos da Assembleia Geral prosseguirão normalmente durante as apurações de votos;  
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XV. Os relatórios da Comissão Escrutinadora apresentados à Mesa Diretora incluirão os 

resultados completos referentes a cada função e a cada nome de quem a elas concorreu, na 

ordem decrescente do número de votos;  

 

XVI. Componentes da Comissão Escrutinadora e da Comissão Supervisora do Processo Eleitoral, 

caso indicados para algum cargo no processo eletivo da Diretoria da OPBB Carioca, se 

resolver aceitar a indicação, será imediatamente substituído por outro nome indicado pela 

Mesa Diretora e aprovado pela Assembleia Geral;  

 

XVII. Após a proclamação do resultado, a secretaria fará constar da ata os nomes dos votados até o 

quinto lugar para os cargos de vice-presidentes e secretaria;  

 

XVIII. A Diretoria será empossada na última sessão da Assembleia Geral Anual em que foi eleita, 

assumindo imediatamente a direção da Assembleia Geral e do Conselho. 

ART. 43. A Assembleia Geral elegerá os conselheiros efetivos e suplentes, mediante apreciação de 

indicações feitas pela Comissão de Renovação dos Conselheiros, nomeada pelo Coordenador 

Executivo, que sempre observará os critérios dispostos no artigo 56.  

Paragrafo único - Os conselheiros eleitos pela Assembleia serão renovados no terço, a cada dois 

anos.  

ART. 44. A Diretoria da OPBB Carioca será a Diretoria do Conselho. 

ART. 45. Caberá a Diretoria da OPBB-Carioca eleita e composta dirigir os trabalhos das 

Assembleias e, nos seus interregnos, as atividades do Conselho.  

CAPÍTULO VII 

DIRETORIA. CONSELHO GESTOR. COORDENAÇÃO EXECUTIVA 

ART. 46. Nos termos do § 2º do Artigo 65 do Manual Operacional da CBC, A OPBB Carioca 

mantém sua autonomia para constituir seus colegiados e diretorias, bem como para cumprir as 

finalidades para as quais foram criadas. 

ART. 47. Para eleição e posse na Diretoria, requer-se obrigatoriamente: 

a) Adimplência de anuidade; 

b) Anuência ao Voluntariado e Serviço; 

c) Não ser empregado, prestador de serviços, arrendatário, missionário, pessoa que exerça função 

executiva ou remunerada ou não na CBC, na OPBB ou em suas Organizações;  

e) Não estar sendo disciplinado, ou, se reconduzido ao ministério, observar o prazo estabelecido no 

paragrafo 2º  do artigo 23.   

f) Assinatura de um termo de posse, especificando seus deveres organizacionais;  
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ART. 48 - As Assembleias Ordinárias Anuais elegerão a diretoria da OPBB Carioca que será 

constituída de Presidente, 1º Vice-presidente, 2º Vice-presidente, 3º Vice-presidente, 1º Secretário, 

2º Secretário e 3º Secretário. 

§ 1º  O mandato da diretoria será de 2 anos.  

§ 2º  Se por motivo de força maior ou de agendamento a Assembleia Geral Anual, em que houver 

eleição da Diretoria, for antecipada, postergada ou mesmo deixar de ser realizada dentro do ano de 

trabalho, o mandato da Diretoria será automaticamente antecipado ou prorrogado, conforme a data 

de sua realização, respeitados os dispositivos deste Manual Operacional. 

§ 3º Em caso de vacância em algum cargo da Diretoria, por exoneração ou por outro motivo, a vaga 

será preenchida pelos substitutos legais, conforme a ordem de eleição. 

§ 4º Caso não haja substituto legal empossado para assumir o cargo vago, os suplentes serão 

convocados, cada qual na sua suplência (vice-presidência e secretaria) pela ordem de classificação 

na votação, e empossados em reunião do Conselho. 

§ 5º A Diretoria eleita será empossada, assumindo imediatamente a direção da Assembleia Geral e 

do Conselho Gestor. 

§ 6º Os membros da Diretoria, em qualquer cargo, não poderão ser reeleitos e para que possam 

participar de novo processo eleitoral deverão cumprir o interstício de dois anos. 

ART. 49. Compete ao Presidente da OPBB Carioca:  

I. Convocar e presidir as Assembleias e as reuniões do Conselho; 

 

II. Assinar as atas das sessões da Assembleia, juntamente com o Secretário; 

 

III. Apresentar na Assembleia Anual da OPBB Carioca e na Assembleia Anual da CBC, junto 

com o Coordenador Executivo, o relatório das atividades do exercício; 

 

IV. Representar a OPBB Carioca no Conselho da OPBB e no Conselho Geral de Administração 

e Missões da CBC, com reembolso das despesas, caso necessário; 

 

V. Cumprir e fazer cumprir o Manual Operacional da OPBB Carioca e seus demais 

documentos constitutivos e reguladores; 

 

VI. Exercer as demais funções inerentes ao cargo. 

ART. 50. São atribuições dos 1º, 2º, e 3º Vice-Presidentes substituir o Presidente em suas ausências 

e impedimentos, seguindo a ordem de eleição, o que ocorrerá também em caso de vacância de 

cargo. 

ART. 51. Compete ao 1º Secretário:  
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I. Lavrar as atas das sessões e assiná-las, juntamente com o Presidente, e entrega-las para 

registro em quinze dias; 

 

II. Assinar as atas das sessões, juntamente com o Presidente;  

 

III. Compete ao 2º e 3º Secretários, além de auxiliar à Mesa Diretora, quando designados pelo 

Presidente, substituir o 1º Secretário em sua ausência ou impedimento, observada a ordem 

de eleição. 

ART. 52. Para a consecução de suas finalidades a OPBB Carioca terá um Conselho Gestor, 

doravante Conselho, cujo mandato será de no máximo quatro anos.  

ART. 53. No interregno das reuniões da Assembleia o Conselho, é o órgão responsável pelas 

deliberações da OPBB Carioca, pela supervisão organizacional, bem como pelas funções 

institucionais inerentes à sua natureza e definidas neste Manual Operacional. 

ART. 54. O Conselho é o órgão de deliberação colegiada, que executa o planejamento estratégico, 

coordena e dirige as atividades da OPBB Carioca. 

ART. 55. O Conselho será assim constituído: 

I. Sete membros da Diretoria, com direito à voz e ao voto; 

 

II. Nove membros eleitos pela Assembleia Geral Anual, com direito à voz e ao voto; 

 

III. O último ex-presidente, com direito à voz e ao voto; 

Paragrafo único  - Os filiados poderão apresentar requerimento por escrito à Diretoria, visando a 

participação em reunião regular do Conselho, conforme calendário anteriormente divulgado, para 

tratar de assunto(s) específico(s). À Diretoria caberá negar ou conceder, de forma fundamentada, o 

assento na reunião para a qual foi feito o requerimento, e no caso deste inclusive estabelecer o 

critério do direito à voz especificamente para o(s) assunto(s) elencados no requerimento. 

ART. 56.  A indicação e a composição do corpo de conselheiros, eleito por assembleia, deverá, 

preferencialmente, respeitar o perfil de influência e liderança (liderança + comportamento), segundo 

as áreas multidisciplinares e de acordo com o Documento de Perfil, Normas e Diretrizes para 

Nomeação e Sucessão e sua anuência.  

ART. 57. O Coordenador Executivo da OPBB-CA e o Diretor Executivo da CBC terão assegurados 

o assento nas reuniões do Conselho, bem como o direito a voz. 

ART. 58. Os Relatores dos Comitês, comissões, Grupos de Trabalho, nas reuniões do Conselho, 

terão direito a voz, quando encaminhados pelo Coordenador Executivo ou a convite da Diretoria.  

ART. 59. São atribuições do Conselho Gestor:  

I. Elaborar, administrar e avaliar programas, políticas e projetos institucionais, sob a gestão do 

Coordenador executivo, que contribuam para a consecução dos objetivos da OPBB-Carioca;  
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II. Eleger, empossar e destituir, a qualquer tempo, se necessário for, um Coordenador 

Executivo, nos termos do parágrafo segundo, do artigo 65 do Regimento Operacional da 

CBC;  

 

III. Examinar e dar parecer sobre os relatórios gerais da Diretoria e do Coordenador Executivo;  

 

IV. Examinar e dar parecer sobre movimentação econômico-financeira da OPBB-CA 

apresentados pelo Coordenador Executivo e contábeis ofertados pela CBC; 

 

V. Aprovar o programa de cada assembleia e coordenar a sua realização;  

 

VI. Administrar os recursos financeiros da OPBB-Carioca e estabelecer a política de gestão 

orçamentária, de acordo com o paragrafo quarto, do artigo sessenta e cinco do Regimento 

Operacional da CBC; 

 

VII. Recomendar as medidas administrativas necessárias para o pleno funcionamento da OPBB-

Carioca;  

 

VIII. Apresentar à Assembleia Geral da OPBB-Carioca, e ao crivo de homologações da OPBB e 

da CBC, as propostas para reforma dos seus documentos constitutivos e regulamentares. 

IX. Estabelecer e manter convênios de cooperação e parceria com outras instituições e 

empresas, de modo a viabilizar o cumprimento de sua missão, respeitadas as determinações 

deste Manual;  
 

X. Aprovar a proposta orçamentária anual da organização;  

 

XI. Receber novos filiados, mediante parecer da Comissão de Acompanhamento e Filiação e 

encaminhar os nomes dos candidatos aprovados para a cerimônia de recepção em 

Assembleia Solene; 

 

XII. Desligar filiados, mediante parecer do Comite de Ética;  

 

XIII. Aplicar sanções a filiados por violações ao presente Manual Operacional, mediante parecer 

do Comitê de Ética;   

 

XIV. Comunicar à Assembleia Geral os nomes dos pastores filiados ou desligados, quando da 

apresentação do seu Relatório Anual; 

 

XV. Aprovar, cumprir e fazer cumprir o Planejamento Estratégico;  

 

XVI. Promover capacitação interna continuada, com o objetivo de oferecer melhores resultados e 

uniformidade às ações, tendo em vista a necessidade de implementar uma cultura atualizada 

de gestão de equipes, com vistas a visão, missão e valores institucioanais;    
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XVII. Servir como órgão de consulta da Seção; 

 

XVIII. Estudar as situações especiais de emergência, sugerindo as providências cabíveis;  

 

XIX. Considerar os assuntos encaminhados pela Diretoria e pelo Coordenador Executivo;    

 

XX. Servir como órgão recursal em primeira instância; 

 

XXI. Conceder títulos especiais e honorários; 

 

XXII. Aprovar o Documento de Perfil, Normas e Diretrizes para Nomeação e Sucessão dos 

Conselheiros e de Membros do Comitê de Compliance;  

 

XXIII. Avaliar o Coordenador Executivo, a cada dois anos, dando feedback ao mesmo e à CBC;   

 

XXIV. Tomar outras decisões não previstas neste Manual;  

 

XXV. Aprovar a política do Voluntariado;  

 

XXVI. Resolver os casos omissos. 

 

 

§ 1º  As reuniões do Conselho serão ordinárias quadrimestrais e extraordinárias, quando  

necessárias.  

§ 2º  Requer-se o quórum mínimo de instalação e funcionamento, em primeira convocação, de dez 

membros, e após trinta minutos, em segunda convocação, de sete membros. 

ART. 60. Perderão o mandato de Conselheiros os eleitos nesta qualidade pela Assembleia Geral 

que:  

I. Renunciarem;  

 

II. Deixarem de ser membros de uma igreja filiada à CBB ou CBC;  

 

III. Faltarem a duas reuniões seguidas do Conselho, ordinárias ou extraordinárias, sem 

justificativa no período de um ano;  

 

IV. Deixem de cumprir os requisitos previstos no Artigo 56.    

ART. 61. A OPBB Carioca deve valer-se de um Coordenador Executivo, por tempo indeterminado, 

para administrar as suas atividades e sua posse ocorrerá em uma Assembleia Solene.  

Parágrafo único - O Coordenador Executivo é funcionário da CBC, e por tal investidura recebe 

remuneração, de acordo com o seu contrato de trabalho.  
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ART. 62. São atribuições do Coordenador Executivo: 

I. Apresentar relatório à Diretoria e ao Conselho;  

 

II. Assessorar à Diretoria e ao Conselho; 

 

III. Coordenar as Comissões, Grupos de Trabalho e Comitês constituídos;  

 

IV. Elaborar e encaminhar o programa das assembleias; 

 

V. Nomear, atribuir funções e extinguir Comissões, Grupos de Trabalho e Comitês;  

 

VI. Promover ações de capacitação de membros da diretoria e do Conselho, bem como dos 

demais colaboradores nas equipes de trabalho, comissões, Grupos de Trabalho e Comitês;   

 

VII. Encaminhar à CBC os relatórios informativos da OPBB Carioca, aprovados pela Diretoria;    

 

VIII. Representar a OPBB Carioca junto à denominação e à sociedade;    

 

IX. Promover a Visão e a Missão da OPBB-Carioca;  

 

X. Executar as decisões do Conselho que lhe forem atribuídas; 

 

XI. Prestar relatórios gerais de suas atividades e da movimentação econômico-financeira da 

OPBB-Carioca ao Comitê Financeiro e ao Conselho Gestor;  

 

XII. Apresentar ao Conselho: planos, políticas, estudos e sugestões que visem alcançar os 

objetivos da OPBB-Carioca;  

 

XIII. Elaborar e fazer cumprir o orçamento anual;  

 

XIV. Supervisionar todo o serviço de credenciamentos nas assembleias da OPBB-Carioca;  

 

XV. Administrar as verbas destinadas à consecução das finalidades da organização, e apresentar 

todos os relatórios ao Conselho quadrimestralmente;   

 

XVI. Administrar o escritório da OPBB-Carioca, mantendo atualizados os seus arquivos, fichário, 

bancos de dados de informática, além de manter em dia a correspondência;  

 

XVII. Elaborar o Planejamento Estratégico, encaminhar para apreciação da Diretoria, a submeter à 

aprovação do Conselho;  

 

XVIII. Cumprir o planejamento estratégico;  
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XIX. Propor ao Conselho: planejamentos, diretrizes, normas, estratégias e demais ações para o 

melhor desempenho da OPBB Carioca;  

 

XX. Elaborar, submeter ao Conselho os orçamentos e estudos;   

 

XXI. Cumprir o orçamento anual da OPBB-CA, com anuência do Comitê Financeiro;  

 

XXII. Coordenar o Comitê de Mobilizaçao das Redes; 

 

XXIII. Encaminhar ao Conselho os pareceres e os seus representantes dos Comitês de Ética e 

Compliance, Financeiro, Jurídico e de Acompanhamento e Filiação, quando necessário;   

 

XXIV. Nomear a Comissão de Renovação dos Conselheiros; 

 

XXV. Nomear e destituir membros dos Comitês de Ética e Conduta compliance, Comissão 

jurídica, Acompanhamento e Filiação, Comitê Financeiro e demais comitês, e receber e 

encaminhar seus relatórios ao Conselho, bem como informar ao Conselho tais investiduras e 

exonerações;  

 

XXVI. Nomear e destituir Pastores Mentores;   

 

XXVII. Elaborar o Documento de Perfil, Normas e Diretrizes para Nomeação e Sucessão dos 

Conselheiros e de Membros do Comitê de Compliance;    

 

XXVIII. Desempenhar as demais atividades inerentes ao cargo. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

COMITÊS 

ART. 63. Todas as Comissões, Comitês e Grupos de Trabalho da OPBB Carioca estarão sob a ação 

administrativa do Coordenador Executivo e a ele se reportarão, prestarão contas e apresentarão seu 

planejamento de trabalho.  

ART. 64. Ao Comitê Setorial Financeiro compete:   

I. Acompanhar a evolução econômico-financeira da OPBB Carioca, fornecida pela CBC, bem 

como recomendar as medidas administrativas necessárias, diretrizes ou políticas ao 

Conselho Gestor, visando a saúde financeira da organização ;  

 

II. Elaborar e apresentar os pareceres, quadrimestralmente, para o Conselho Gestor; 

 

III. Supervisionar a execução do orçamento anual da OPBB-Carioca junto a CBC;  
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IV. Deliberar sobre questões encaminhadas pelo Conselho e pelo Coordenador Executivo;  

 

V. Exercer as demais atividades inerentes.  

Art. 65. Ao Comitê de Acompanhamento e Filiação, composta de cinco membros, compete dar 

parecer sobre filiação, observando, rigorosamente,  o seguinte: 

a – Deverá observar os critérios contidos no Regimento Interno da OPBB e neste Manual 

Operacional, com relação aos interessados em filiar-se à OPBB-Carioca. 

b – Organizar toda a documentação exigida na filiação e constatar a sua veracidade e autenticidade. 

c – Ouvir, se necessário, em entrevista, o candidato, reportando as exigências previstas em nossos 

documentos, sobretudo a concordância da esposa, se casado for; 

d– Elaborar o relatório e dar parecer ao Conselho, em obediência ao artigo 12.  

ART. 66. Ao Comitê de Ética, composto de 5 (cinco) pastores, com fundamento no Código de Ética 

da OPBB e neste Manual Operacional, compete:  

a) Apreciar os casos em que houver descumprimento das regras e posturas por parte dos filiados;  

 

b) Prestar parecer dos casos tratados ao Conselho Gestor para tomada de decisões;  

 

c) Acompanhar e assessorar a Rede de Igrejas sobre processos de representação relativos ao 

ministério pastoral local, em caso de conflitos de interesses entre o pastor e a igreja, protocoladas 

junto à OPBB Carioca, e ao final emitir parecer ao Conselho. 

 

ART. 67. O Conselho pode acatar ou não o parecer quanto às medidas disciplinares sugeridas pelo 

Comitê de Ética, previstas no Código de Ética da OPBB, mas, neste caso, o não acolhimento, 

integral ou parcial, deve ser reduzido a termo, de forma fundamentada.   

 

 

ART. 68. Ao Comitê Jurídico da OPBB Carioca, compete:  

 

I. Assessorar o Presidente do Conselho e da Assembleia, dando parecer quando solicitado;  

 

II. Assessorar a Diretoria, o Coordenador Executivo e os demais comitês oferecendo respaldo 

jurídico em todas as decisões que envolvam interesses da OPBB Carioca; 

 

III. Assistir aos Comitês de Ética e de Conduta e Compliance nos procedimentos éticos-

disciplinares;  

 

IV. Propor a Diretoria, ao Coordenador Executivo e aos demais comitês as medidas cabíveis que 

entendam como necessárias a defesa dos interesses da OPBB Carioca e dos filiados.    
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ART. 69. A OPBB Carioca terá um Comitê Mobilizador, composto pelos Pastores Mobilizadores 

das Redes de Pastores, pelos Pastores líderes de projetos, pelos Pastores Mentores Regionais.    

 

Paragrafo único - O Comitê Mobilizador, que se reunirá quadrimestralmente, sob a convocação e 

direção do Coordenador Executivo, de acordo com o Planejamento Estratégico Global, com as 

diretrizes gerais e a orientação programática da OPBB Carioca, compete:  

 

I. Tratar de assuntos e temas que lhes são próprios e outros que lhe forem encaminhados;  

 

II. Prestação de contas e apresentação de relatórios; 

 

III. Planejamento de atividades, elaboração de programas e projetos, avaliações e propostas,  

que poderão ser encaminhadas ao Conselho Gestor.  

ART. 70. Ao Comitê de Conduta Compliance, composto de cinco membros filiados à OPBB 

Carioca, que cumpram os requisitos previstos no artigo 56, compete:      

I. Apreciar casos em que houver descumprimento das regras e posturas por parte dos 

dirigentes, infligindo o que está contido neste Manual Operacional;    

 

II. Promover as atividades relativas à divulgação e cumprimento dos Códigos de conduta e 

compliance, esclarecimentos de dúvidas, treinamentos sobre conduta e o devido 

processamento de denúncia de violação;   

 

III. Apreciar as condutas e representações das infrações de gestores;  

  

IV. Recomendar, mediante emissão de parecer ao Conselho, a  adoção das medidas necessárias 

relativas à assuntos que possam causar impacto negativo à imagem da Organização; 

 

V. Constatar e abrir, de forma autônoma e independente, procedimentos de apuração de desvio 

de conduta e faltas de gestores, previstas neste Manual Operacional;  

 

VI. Aplicar penalidades aos filiados.    

ART. 71. As penalidades a serem aplicadas pelo Comitê de Conduta e Compliance, reduzidas a 

termo e comunicadas ao Conselho Gestor, são as seguintes:  

A) Advertência reservada, na presença do Relator e do Coordenador Executivo,  

 

B) Advertência Pública no Conselho Gestor;  

 

C) Suspensão do Cargo ou função; 

 

D) Destituição do Cargo ou função; 
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§ 1º  A aplicação das penalidades, não gradativas, levará em consideração a gravidade da acusação 

ou denúncia, pela extensão dos danos e suas consequências. 

 

§ 2º Em caso de parecer de desligamento da OPBB Carioca, encaminhar o caso concreto para o 

Comitê de Ética para tomar as providências de sua competência.  

ART. 72. Em suas ações, os Comitês de Ética e de Conduta Compliance devem:   

A) Dar os primeiros encaminhamentos com vistas a recuperar o Pastor faltoso ou promover a 

conciliação, quando mais pessoas estiveram envolvidas;  

 

B) Convocar o representado para prestar os esclarecimentos necessários;   

 

C) Dar ao Representado o prazo de quinze dias para apresentar defesa escrita e documentos;  

 

D) Fazer exigências;  

 

E) Colher os depoimentos do representado e das pessoas envolvidas;  

 

F) Não usar do julgamento  como   instrumento   de   pressão   contra   a   Igreja   ou organismo 

denominacional para que se apliquem sanções ao Pastor ou exija-se a sua retirada do cargo 

ou função que exerce;  

 

G) Emitir parecer, no caso do Comitê de Ética, ou decidir sobre o caso concreto, no caso do 

Comitê de Ética e Compliance;  

 

H) Caso entendam que não há elementos mínimos que fundamentem a denúncia, poderão 

decidir pelo arquivamento do feito, de forma fundamentada, reduzida a termo.   

 

Parágrafo primeiro: Constitui falta grave a recusa de comparecimento perante a Comissão de 

Ética;  

 

Parágrafo segundo: Todos os prazos previstos são fatais e preclusivos;  

 

Parágrafo terceiro: Tanto a parte denunciante quanto a denunciada poderão requerer, por escrito, a 

qualquer momento, ciência do andamento do processo, bem como o acesso a documentos nele 

contidos,  sem obtenção de cópias e/ou fotografias, na sede da OPBB- Carioca, na   presença   e   

sob   a   supervisão   do Coordenador Executivo; 

 

CAPÍTULO IX 

CONDUTAS DOS GESTORES 

ART. 73. Os membros da Diretoria, do Conselho Gestor, dos Comitês, dos Grupos de Trabalho, das 

Comissões e o Coordenador Executivo serão conduzidos pelos mais altos padrões de gestão e 
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deverão fazer parte de um perfil, durante seus mandatos, que atenda os objetivos e propósitos da 

organização.  

§ 1º  São essenciais, nesse perfil, os valores organizacionais, a ética, moral, e relacionamento, no 

exercício de funções estratégicas à frente da organização.  

§ 2º  Deverão cumprir seus papéis conforme o Manual, dedicando-se voluntariamente,  

compreendido os deveres maiores de transparência, conduta ética e moral, reputação, 

relacionamento, envolvimento com a Visão e Missão da organização, bem como ter a frequência 

regular. 

ART. 74. A reputação é um dos paradigmas da organização, considerada como um dos elementos 

importantes daqueles que participam de funções de relevância social.   

ART. 75. A organização adotará medidas de compliance e transparência para com todos os seus 

gestores, em todos os níveis, mediante autorregulação, com base em pareceres e decisões emitidos 

pelo Comitê de Conduta Compliance,  sobre qualquer desvio de comportamento, podendo acarretar 

em sanções.  

ART. 76. Todos os administradores e colaboradores  devem estar comprometidos com a melhoria 

dos resultados da Organização. 

ART. 77. Requer-se dos membros da diretoria, do Conselho, do Coordenador Executivo, dos 

Comites, das comissões e demais grupos de trabalho as seguintes práticas:   

I. Manter altos padrões de integridade e valores éticos, por intermédio da disseminação de 

cultura que enfatize e demonstre a todos os colaboradores da Organização a importância dos 

controles internos;  

 

II. Garantir estrutura de controles internos, através de politicas e diretrizes, alinhados aos 

objetivos institucionais, que conduza à compreensão dos principais riscos decorrentes de 

fatores internos e externos incorridos pela Organização, com vistas a assegurar que sejam 

identificados, avaliados, monitorados, controlados e testados de forma eficiente e eficaz; 

 

III. Assegurar a existência de atribuição de responsabilidade e de delegação de autoridade, 

observada a estrutura hierárquica estabelecida pela Organização, garantindo a apropriada 

segregação de funções, de modo a eliminar atribuições de responsabilidades conflitantes;  

 

IV. reduzir e monitorar, com a devida independência requerida, potenciais conflitos de 

interesses existentes;   

 

V. Assegurar a consistência e tempestividade das informações que são relevantes para a tomada 

de decisões ou que afetem as atividades da Organização, por meio de processo de 

comunicação confiável, oportuno, compreensível e acessível ao público externo e 

colaboradores;  
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VI. Cumprir o Planejamento Estratégico em vigor, bem como, envolver-se em sua atualização, 

sendo também os responsáveis pela implantação e manutenção da sua cultura, e quando 

oportuno, orientada por um especialista; 

 

VII. Praticar a equidade em todos os relacionamentos; 

 

VIII. Preservar o clima de confiança e harmonia nas relações entre filiados e lideranças, buscando 

evitar conflitos de interesses, desrespeito ou intimidação; 

 

IX. Manter o ambiente de trabalho em altos níveis de respeito, democracia, segurança e 

conforto; 

 

X. Respeitar e salvaguardar o sigilo dos dados e informações com o compromisso de protegê-

los e tratá-los de modo a garantir sua integridade, confidencialidade e disponibilidade, não 

somente durante o período de vinculação à Organização, mas também posteriormente, na 

hipótese de desligamento, por qualquer razão; 

 

XI. Agir dentro e fora da Organização, com todas as partes interessadas, em estrita consonância 

com os princípios expressos neste Manual, de forma a salvaguardar e fortalecer a reputação 

e a imagem da Organização; 

 

XII. Usar os recursos imateriais da Organização (imagem, marca, reputação,  planos, 

informações, conceitos, tecnologia, pesquisas etc.), somente nos objetivos institucionais, de 

acordo com as normas internas, no interesse da Organização;  

 

XIII. Recusar vantagens pecuniárias, materiais ou imateriais, incluídos convites a eventos e 

entretenimentos, favores e benefícios, seja de que forma for, em favor próprio ou de 

terceiros, de quem quer que seja, que possam representar relacionamento impróprio ou 

prejuízo financeiro ou de imagem para a Organização. Excluem-se dessa vedação os brindes 

de caráter promocional e sem valor comercial.  

 

XIV. Manter planos e/ou fatos relevantes sob sigilo absoluto das pessoas envolvidas e que todas 

as informações divulgadas às partes interessadas sejam feitas de maneira tempestiva e 

simétrica, devidamente aprovadas conforme alçadas competentes e de acordo com as regras 

corporativas; 

 

XV. Abster-se e assegurar que somente as pessoas devidamente autorizadas falem 

institucionalmente em nome da Organização;  

 

XVI. Assegurar que as notícias controversas divulgadas pela imprensa sobre a Organização sejam 

tempestivamente tratadas pelas pessoas devidamente autorizadas;  

 

XVII. Dar a própria versão dos fatos, somente por pessoas autorizadas, a notícias divulgadas pela 

mídia e das quais possam resultar danos à imagem e reputação da organização . 
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XVIII. Respeitar e proteger a privacidade dos gestores e colaboradores e a confidencialidade de 

suas informações; 

 

XIX. Estimular a cordialidade e a solidariedade como um nível mais elevado do relacionamento 

entre as pessoas, sendo que, a solidariedade, neste caso, não induz nem justifica a 

participação ou conivência com o erro ou com os atos infringentes de normas regimentais, 

éticas ou legais, que devem ser combatidos mediante processos adequados;  

 

XX. Conhecer, praticar e disseminar os princípios e normas contidos neste Manual e nos demais 

regramentos internos da Organização, e no empenho ao  combate a atos ilícitos e antiéticos 

de qualquer natureza; 

 

XXI. Empreender práticas que fortaleçam a credibilidade, reputação e boa imagem da 

Organização, preservando assim esses atributos construídos ao longo de décadas de sua 

existência; 

 

XXII. Selecionar fornecedores e estabelecer relações de negócios com parceiros que operem com 

padrões éticos compatíveis com os nossos, mediante rígido processo de seleção;  

 

XXIII. Quanto aos relacionamentos com a imprensa, pautá-los pela transparência e credibilidade, 

observando sempre os aspectos éticos e regimentais; 

 

XXIV. Auxiliar na formação de lideranças de forma justa e honesta, possibilitando que tenham 

sucesso e trabalhem com equilíbrio, entusiasmo, objetivos e bons resultados; 

 

XXV. Incentivar o trabalho em equipe como prática de colaboração e compartilhamento de 

conhecimentos;  

 

XXVI. Dar e receber feedback de forma a construir relações de confiança e transparência; 

 

XXVII. Incentivar aos voluntários a estabelecer um equilíbrio apropriado entre o trabalho, a família 

e a sociedade em geral, de modo a manter seu bem estar profissional, pessoal e social. 

 

 

 

ART. 78. Requer-se dos membros da diretoria, do Conselho, do Coordenador Executivo, dos Comitês, 

das comissões e demais grupos de trabalho, terminantemente, as abstenções que se seguem: 

I. Não tirar qualquer proveito pessoal de oportunidades e negócios que surjam dentro do 

ambiente institucional e que sejam claramente identificados com os interesses da Organização, 

à qual cabe a total primazia em sua realização; 
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II. Não usar os recursos da Organização para o atendimento de interesses pessoais ou de terceiros; 

 

III. Diante de qualquer conflito de interesses, os gestores e colaboradores devem informar o fato 

tempestivamente ao seu superior hierárquico e ao(s) seu(s) par(es) envolvido(s) e se afastar, 

inclusive fisicamente, das discussões e das deliberações em relação ao tema específico;  

 

IV. Não compartilhar informações sobre administradores e colaboradores, relativas à sua atividade 

e que coloquem em risco a integridade física ou moral de qualquer outra pessoa, resultando em 

quebra de sigilo; 

 

V. Não comentar boatos e notícias não oficiais e comprovadas da organização, de gestores e de 

filiados;  

 

VI. Não usar ou permitir o uso das funções exercidas para obtenção de vantagem direta ou indireta 

para si ou para terceiros;  

 

VII. Não vincular a imagem da Organização a atividades político-partidárias, ou permitir que nossos 

administradores e voluntários o façam. 

ART. 79. Especificamente quanto às relações politicas institucionais e de seus dirigentes e voluntários, 

fica estabelecido que:  

I. Nenhum dirigente ou filiado poderá oficializar convite em nome da OPBB-Carioca a 

autoridades políticas, candidatos ou mesmo pré-candidatos, sobretudo em ano eleitoral, para 

seus eventos e atividades;  

 

II. Em virtude da OPBB-CA se reunir em espaços cedidos por igrejas e outras organizações, caso 

haja autoridades presentes no recinto, serão mencionadas e distinguidas pública e 

honrosamente, sendo adotados os protocolos oficiais nos casos de representantes dos Poderes 

Judiciario, Executivo e Legislativo; 

 

III. As autoridades poderão ser alvo das orações públicas da mesa diretora ou dos dirigentes dos 

encontros;  

 

IV. As autoridades, se filiadas à OPBB - Carioca, somente terão direito a voz para manifestações 

que envolvam estritamente a pauta;  

 

V. Se não filiadas, as autoridades não terão direito a voz;  

 

VI. Os gestores da OPBB – Carioca deverão portar-se de forma apartidária, quando estiverem 

falando ou se manifestando em nome da mesma;  

 

VII. Os gestores e colaboradores devem abster-se de compromissos ou manifestações em nome da 

OPBB – Carioca, com qualquer partido ou candidato, pré-candidatos, mandatário, empresa ou 

grupo econômico, a não ser nos atos e relações essenciais a seus objetivos e princípios bíblicos 



27 
 

e estatutários, primando sempre por uma conduta ética e transparente, vedando assim qualquer 

tipo de favorecimento;  

 

VIII. O membro da Diretoria, o Coordenador Executivo, o membro das Comissões, dos Grupos de 

Trabalho, dos Comitês e o Membro do Conselho Gestor da OPBB-Carioca que desejar disputar 

mandatos políticos eleitorais, deverá demitir-se do cargo 180 (cento oitenta) dias antes da 

disputa;  

 

IX. Fica vedada a distribuição de propaganda eleitoral em todos os encontros da OPBB Carioca;  

 

X. Todas as contribuições sob a forma de patrocínio além de estarem alinhadas com os valores da 

Organização, devem ser transparentes e possuir contratos formalizados entre Organização e as 

instituições que serão patrocinadas.  

CAPÍTULO X 

RECURSO ESPECIAL 

ART. 80. Pastores, que se julgarem prejudicados em qualquer decisão desta Seção, podem recorrer à 

Diretoria e ao Conselho da OPBB, em última instância, após recurso à própria Seção. 

§ 1º - O recurso deverá ser encaminhado e protocolizado em até trinta dias após a ciência da decisão 

que lhe deu causa, sob pena de preclusão; 

§ 2º - O recurso deverá ser julgado na próxima reunião do Conselho;  

CAPÍTULO XI 

REDES DE PASTORES 

ART. 81. Para a Consecução dos seus fins, em especial para manter o relacionamento com seus 

filiados no atendimento ao seu propósito (Visão, Missão e valores), a OPBB-Carioca terá também 

organismos auxiliares, as Redes de Pastores, com as quais manterá relações de orientação normativa de 

acordo com este Manual Operacional,  facultativamente e geograficamente organizadas de conforme as 

Redes de Igrejas da CBC, onde serão executados os projetos e programas de cuidado e capacitação de 

pastores, suas famílias e lideranças.  

ART. 82. Na organização das Redes de Pastores observar-se-ão os seguintes critérios:  

I. Não pode ter número inferior a 10 (dez) associados atuantes ou residentes na região 

correspondente;  

 

II. É vedada à Rede de Pastores se tornar pessoa jurídica;   

 

III. Será subordinada à OPBB-Carioca, através do Comite Mobilizador, a quem prestará relatório 

de suas atividades;  
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IV. Será liderada pelo Pastor Mobilizador e três adjuntos, eleitos pela própria rede de pastores, 

homologados pelo Conselho da OPBB-Carioca;  

 

V. Atuará na formação de concílios, adotando os parâmetros estabelecidos pela OPBB-Carioca;   

 

VI. Executará suas ações conforme o presente Manual Operacional;  

 

VII. Cumprirá o planejamento estratégico e as diretrizes da OPBB Carioca;  

 

VIII. Seguirá as diretrizes gerais e orientação programática da OPBB Carioca;  

 

IX. A Rede de Pastores será acompanhada por um Pastor Mentor, nomeado pelo Coordenador 

executivo da OPBB Carioca, que tem as funções de implementar e coordenar o Programa de 

Mentoria Carioca junto aos pastores da região, bem como zelar pelo cumprimento do 

Planejamento Estratégico.    

Parágafo único - É prerrogativa do Coordenador Executivo participar das reuniões das Redes de 

Pastores, com direito ao uso da palavra. 

CAPÍTULO XII 

RECEITA.PATRIMÔNIO 

ARTI. 83. As fontes de recursos da OPBB-Carioca são constituídas de contribuições feitas pelos 

filiados, bem como de doações e legados de procedência compatível com os princípios que defende 

aplicável exclusivamente dentro do país, no cumprimento das finalidades exaradas neste Manual 

Operacional, tais como:  

I. Participação nas Anuidades e taxas pagas pelos associados; 

 

II. Ofertas voluntárias de pessoas ou instituições;   

 

III. Repasses dos recursos do Plano Cooperativo da Convenção;  

 

IV. Venda de livros, vídeos e outras mídias ou artigos;   

 

V. Fornecimento de produtos e outros serviços relacionados às atividades descritas neste estatuto;  

 

VI. Receitas provenientes de veiculação de publicidade, desde que consideradas compatíveis com a 

natureza da OPBB-Carioca;  

 

VII. Receitas provenientes de convênios com instituições privadas ou públicas;  

 

VIII. Dos resultados financeiros das atividades realizadas pela OPBB Carioca, para contribuir no 

auto sustento da organização e no investimento em projetos contemplados no Planejamento 

Estratégico.  
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Parágrafo único - A movimentação dos recursos financeiros da OPBB Carioca será de sua inteira 

responsabilidade, através do Coordenador Executivo e do Comitê Setorial Financeiro, e o controle 

bancário ficará a cargo do Diretor Geral da CBC junto com o seu Coordenador Administrativo e/ou 

Financeiro. 

ART.84  O patrimônio da OPBB-Carioca será constituído de:  

I. Doações, legados e outros bens de procedência compatível com a letra e o espírito deste 

manual operacional;  

 

II. De bens móveis e imóveis, adquiridos para os fins da OPBB-CA ou a ela designados;  

 

III. De bens intangíveis constituídos a partir da própria existência e do desenvolvimento do 

trabalho da OPBB-Carioca.  

ART.85. As doações e legados feitos à OPBB-Carioca, sempre na forma da lei, integram ao respectivo 

patrimônio, não podendo ser reivindicados pelos doadores, seus herdeiros, sucessores ou terceiros.  

§ 1º - As contribuições e as ofertas designadas à OPBB-Carioca constituem atos de pura liberalidade e 

não poderão ser reclamadas pelos doadores, sob qualquer pretexto ou razão, em qualquer tempo.  

§ 2º - As ofertas não designadas serão aplicadas de acordo com as necessidades e prioridades da 

OPBB-CA, conforme deliberação do Conselho.  

 

ART. 86 - Todos os recursos geridos pela OPBB-Carioca somente poderão ser empregados para a 

consecução dos seus fins, e exclusivamente em território nacional. 

 

ART. 87. Os filiados não têm direito à participação no acervo patrimonial da OPBB-CA, sendo-lhes 

vedadas quaisquer interferências no sentido de prejudicar ou obstar a consecução dos objetivos fixados 

pela Assembleia ou pelo Conselho. 

 

ART. 88 - Os filiados não respondem, nem solidária e nem subsidiariamente, pelas obrigações da 

OPBB-Carioca. 

CAPÍTULO XIII 

REPRESENTAÇÕES 

ART. 89. As representações das Igrejas em face dos pastores filiados deverá obedecer os seguintes 

procedimentos: 

I. A representação   em   face   de   pastores   deve   ser   protocolada   no escritório  da   

OPBB-Carioca,   em   petição   própria,   constando qualificação completa, telefones e e-

mail, e assinada pelo interessado e/ou interessados, afim de ser autuada para regular 

prosseguimento, sendo  encaminhada diretamente para a diretoria da seção.  
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II. O interessado e/ou interessados podem juntar à representação outros documentos   julgados   

necessários   para   fundamentar   seu   pleito, inclusive em mídias, no prazo de 10 dias da 

data do requerimento, sob pena de perda da prova. 

 

III. Recebida a representação, a Diretoria deverá, de plano, atuar como saneadora do processo, 

verificando a aptidão ou inépcia da petição, quanto à clareza dos fatos e os fundamentos que 

o embasam, para    apurações   de   legitimidade,   responsabilidades   e   possíveis 

penalidades   aplicáveis   ao   caso   concreto,   bem   como   a   mínima instrução do feito, 

com cópias de RG, CPF, comprovante de domicílio em nome próprio, emitidos por 

concessionárias de serviços públicos.  

 

IV. Verificada   a   inépcia   da   petição,   bem   como   a   ausência   de   mínima instrução 

processual, a  diretoria   concederá  prazo   de   10  dias  para emendas   e   para   juntada   

dos   documentos   pendentes.   Decorrido   o prazo   sem   as   emendas   e   documentos   

necessários,   a   diretoria,   de plano,   julgará   extinto   o   processo,   que   poderá   ser   

reformulado somente mais uma  vez até o prazo de  trinta dias da ciência  pelo Requerente 

na sede da OPBB-Carioca, sob pena de decadência;  

 

V. A Diretoria, ainda em sede saneadora, deverá ouvir obrigatoriamente o Coordenador 

Executivo e os comitês de ética e jurídico para pareceres e procedimentos previstos neste 

Manual Operacional, bem como solicitar esclarecimentos e fazer exigências aos 

Requerentes, que deverão ser supridas em até dez dias uteis da data da ciência do 

Requerente   na   sede   da   OPBB-Carioca.    

 

VI. Caso   as   exigências   ou esclarecimentos formulados não sejam cumpridos no prazo de até 

dez dias  úteis   a   partir   da   ciência,   o   pedido   formulado   será   declarado extinto e o 

arquivado definitivamente, não podendo ser novamente manejado para os fins pretendidos. 

 

VII. Atendidas as  formalidades  preliminares, os comitês de ética e jurídico adotarão as medidas 

de sua competência, emitirão pareceres e os encaminharão para o Conselho que decidirá 

sobre o parecer em face da  representação, ou, caso entenda que não há elementos mínimos 

que fundamentem a denúncia, poderá decidir pelo arquivamento do feito, de forma 

fundamentada, reduzida a termo.   

 

VIII. Abaixos assinados, quando possuírem mais de uma via, deverão ser rubricados em todas as 

vias por pelo menos 5 (cinco) pessoas da lista de assinaturas presentes na última folha. 

 

IX. Da decisão do Conselho Gestor caberá recurso à OPBB, como instância final, no prazo de 

até quinze   dias   da   ciência ,   sob   pena   de   preclusão.  

 

CAPÍTULO XIV 

REQUERIMENTOS 



31 
 

ART. 90. Os requerimentos administrativos  que dependam de decisão da Diretoria e do Conselho 

devem seguir os seguintes ritos: 

I. Ser formulados e protocolados,  via solicitação, junto ao escritório da OPBB-Carioca, em 

petição própria, assinada pelo interessado, a fim de ser autuada para regular prosseguimento;  

 

II. O pedido deve ser instruído com cópias de RG, CPF, comprovante de domicílio em nome 

próprio emitidos por concessionárias de serviços públicos, sendo que, a ausência de tais 

documentos redundará, de plano, o indeferimento sumário da petição, podendo ser 

reformulado somente mais uma vez, até o prazo de trinta dias da ciência pelo  Requerente na 

sede da OPBB-Carioca, sob pena de decadência; 

 

III. O requerente pode juntar ao requerimento outros documentos julgados necessários para 

fundamentar seu pleito, inclusive em mídias, no prazo de 10 dias da data do requerimento, 

sob pena de perda da prova;  

 

IV. O pedido, específico, deve relatar os fatos e os fundamentos que o embasam, para fins de  

apurações da legitimidade e do interesse jurídico do pleito;   

 

V. O pedido deve deixar bem claro quais sejam, na prática, suas finalidades;    

 

VI. O pedido será analisado pela Diretoria, que deverá ouvir o Coordenador Executivo e os 

comitês de Ética, Conduta e Compliance e Jurídico, que adotarão as medidas de sua 

competência, bem como exigir esclarecimentos e fazer exigências ao Requerente, que 

deverão ser supridos em cinco dias úteis da data da ciência do Requerente na sede da OPBB-

Carioca;  

 

VII. Caso as exigências ou esclarecimentos formulados pela Diretoria ao Requerente não sejam 

cumpridos no prazo de cinco dias úteis a partir da ciência, o pedido formulado será 

declarado extinto e o arquivado definitivamente, não podendo ser novamente manejado para 

os fins pretendidos;   

 

VIII. Ouvidas as Comissões e cumpridas as exigências formuladas, a Diretoria encaminhará o 

processo para o Conselho, que decidirá sobre o requerimento, ou, caso entenda que não há 

elementos mínimos que fundamentem, poderá decidir pelo arquivamento do feito, de forma 

fundamentada, reduzida a termo.   

 

IX. Em caso de pedido de vistas deferidos de processos, o requerente tomará ciência da decisão, 

bem como, ter vistas dos documentos solicitados, sem obtenção de copias e/ou fotografias, 

na sede da OPBB- Carioca, na presença e sob a supervisão do Coordenador Executivo, que 

também dará cumprimento aos demais deferimentos exarados pelo CONSELHO GESTOR.   

 

CAPÍTULO XV 

VOLUNTARIADO 
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ART. 91 - Nenhum membro da diretoria, do Conselho Gestor, dos Comitês, dos Grupos de trabalho 

e das comissões da OPBB-CA receberá remuneração, nem participará de resultados financeiros ou 

dividendos, salvo o reembolso de despesas autorizadas, devendo atuar sempre mediante termo de 

voluntariado:  

ART. 92. - A Política de Voluntariado da OPBB Carioca tem como diretrizes básicas:  

I. Incentivar a participação dos colaboradores, pastores, seminaristas e familiares em ações 

institucionais, não remuneradas e sem vínculo empregatício nem funcional, ou quaisquer 

obrigações trabalhistas, previdenciárias e afins;  

 

II. Orientar a atuação dos voluntários em conformidade com as recomendações previstas no 

Código de Conduta da Organização;  

 

III. Promover capacitação, avaliações, ações motivadoras e dar feedback aos voluntários;  

 

IV. Ressaltar que o engajamento com as ações é de caráter estritamente pessoal, sendo vedado o 

uso do cargo do voluntário na Organização para a obtenção de favores e/ou vantagens, de 

qualquer natureza;  

 

V. Promover o apoio a indivíduos, instituições, comunidades e causas, sem interesse em 

receber benefícios materiais ou financeiros;  

 

VI. Estimular e apoiar os voluntários para o exercício do serviço cristão e da cidadania, 

valorizando suas habilidades;   

 

VII. Orientar para que as ações voluntárias sejam prioritariamente desenvolvidas em prol da 

visão e da missão da OPBB carioca;   

 

VIII. Incentivar a realização de ações voluntárias que desenvolvam habilidades e competências.    

 

CAPÍTULO XVI 

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

ART. 93. Os termos deste Manual somente poderão ser alterados por uma assembleia 

extraordinária convocada exclusivamente para esse fim, com antecedência mínima de (quinze) dias.  

 

§ 1º Nos casos de reforma deste Manual, o quórum para instalação da Assembleia será de 60 

(sessenta) filiados, em primeira convocação e de 40 (quarenta) filiados  em segunda convocação, 30 

(trinta) minutos após. 

 

§ 2º As decisões tomadas na Assembleia Extraordinária para reforma deste Manual somente terão 

validade se aprovadas por 2/3 (dois terços) dos filiados presentes.  
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ART.94. Em face da transição decorrente do processo de despersonalização e da reforma do 

presente manual, os mandatos da atual diretoria da OPBB-Carioca e dos membros do Conselho 

ficam prorrogados até o mesmo período da próxima Assembleia Geral de Eleição da CBC, 

momento em que os novos dirigentes da OPBB Carioca já serão eleitos para um mandato de dois 

anos, conforme o presente manual operacional.  

 

ART.95.  O presente Manual Operacional  será assinado pelo presidente, pelo primeiro secretário e 

pela comissão de reforma, e entrará em vigor após a sua aprovação pela Assembleia Geral da OPBB 

Carioca, e as devidas homologações pela OPBB e CBC, nos termos de seus estatutos e manuais 

operacionais, sendo registrado, ao final, no Registro de Títulos e Documentos da Comarca da 

Capital do Rio de Janeiro.   

David da Silva Curty            Elzio Bento de Oliveira 

Presidente                      1º Secretário 

Pastor Batista, OPBB 2624           Pastor Batista, OPBB 949 

A Comissão de Reforma/Assembleia OPBB Carioca, 2019 (Rio de Janeiro/RJ) 

Marcelo Lopes de Medeiros 

Relator 

Pastor Batista, OPBB 14441 

Alex Brito de Souza  

Pastor Batista, OPBB 3450 

Josué da Silva Andrade 

Pastor Batista, OPBB 373 

Joel dos Santos Abreu 

Pastor Batista, OPBB 2660 

Genilson Figueiredo da Costa  

Pastor Batista, OPBB 5379 

Mauro Fonseca de Oliveira 

Pastor Batista, OPBB 14550 
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