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ARTIGOS DE INCORPORAÇÃO (IOWA) 

 
ESTATUTO SOCIAL DA 

SHRINERS INTERNACIONAL 
(Conforme Alterado e Consolidado) 

 
05 de julho de 2010 

 
(Anteriormente conhecido como o Conselho Imperial da Ordem Árabe Antiga de Nobres do 

Shrine Místico para a América do Norte) 
 

ARTIGO 1 
Nome 

§ 1.1 Nome. O nome desta corporação é Shriners International. 
ARTIGO 2 

Agente registrado, Sede e Escritório principal 
§ 2.1 Agente registrado. O nome do agente registrado é o Registrador devidamente eleito de Za-

Ga-Zig Shriners, Jerry A. Sellers, e seus sucessores em tal escritório. 
§ 2.2 Sede social. O endereço da sede social, que também é o endereço do agente registrado, é 

1100 Shriners Parkway, na cidade de Altoona, Condado de Polk, estado de Iowa. 
§ 2.3 Sede principal. A sede principal e local de negócios desta corporação é na cidade de Tampa, 

condado de Hillsborough, estado da Flórida. Esta corporação também está autorizada a manter 
escritórios e locais de negócios em qualquer outro local que venha a determinar, de tempos em 
tempos, para ser apropriado e adequado. 

ARTIGO 3 
Tipo 

§ 3.1 Sem-ações e sem fins lucrativos. Esta empresa não terá qualquer capital autorizado, e os 
incorporadores, ou seus sucessores eleitos para membros, em conformidade com os termos e 
condições dos estatutos desta corporação, serão designados como membros (representantes). 
Este é uma corporação sem ações e sem fins lucrativos e nenhum membro (representante) 
deverá receber quaisquer lucros de suas operações.   
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ARTIGO 4 
Duração 

§ 4.1 Perpétua. Esta corporação sem fins lucrativos, constituída e existente sob as leis do estado 
de Iowa, assumindo todos os poderes e obrigações concedidas a pessoas coletivas sob tais leis, 
passa a existir perpetuamente, a não ser se dissolvida mais cedo na forma prevista por lei ou 
como prescrito pelo os estatutos desta corporação. 

ARTIGO 5 
Fins 

§ 5.1 propósitos. Os objetos e efeitos da presente corporação e negócios a serem tratados por ela 
são: 

(a)  Para estabelecer lojas ou templos fraternos subordinados em tais estados como for, de 
tempos a tempos, determinada a ser adequada e apropriada. 

(b)  Para ser o agente comum irrevogável, representativo e suprema autoridade em todos 
os assuntos pertencentes ao governo do sistema, das lojas ou templos fraternos subordinados 
conhecidos no agregado como Shriners International, localizadas nos estados em todo o mundo 
e, como tal, terá suprema e completa Circunscrição original e poderes essenciais necessárias 
para tal controle e governo: 

(1) Decretar e fazer cumprir estatutos e regulamentos para o governo de si mesmo e lojas 
subordinadas ou templos e membros da Ordem conhecido no agregado como Shriners 
International, e de alterar, corrigir e revogar o mesmo ao seu modo. 

(2) Questão relacionada com o governo e controle das diversas lojas ou templos subordinados 
e os membros da mesma, e para alterar, modificar e revogar a mesma. 

(3) Constituir novas lojas subordinadas ou templos por concessão de dispensas e cartas 
registradas e, por uma boa causa, para suspender, anular e revogar a mesma. 

(4) Criar, estabelecer e preservar um modo uniforme de trabalho e palestras e para publicar e 
emitir os rituais que contenham esse tipo de trabalho e palestras autorizado. 
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 (5) Avaliar e recolher junto das várias lojas ou templos sob sua Circunscrição tais somas de 
dinheiro que possam ser consideradas necessárias para ser apropriado para o benefício da 
corporação e seus membros e benevolências. 

(6) conhecer e decidir todas as questões de disputas entre lojas subordinadas ou templos e 
entre seus membros. 

(7) Ouvir e decidir todos os recursos das decisões de lojas subordinadas ou templos. 
(8) Demandar e receber tais taxas e encargos para a concessão de dispensas, cartas, certificados 

e diplomas que venham a ser por ele determinada a ser adequado e razoável. 
(9) Exigir e recolher, a partir de todas as lojas ou templos, e todos os membros de lojas ou 

templos, tais somas de dinheiro para Shriners Hospitals for Children e outros fins de caridade 
como pode, de tempos a tempos, ser prevista e exigida por seu estatuto social. 

(10) Ouvir e decidir todas as acusações e queixas contra qualquer funcionário da Shriners 
International, ou de qualquer loja subordinada ou templo, e para infligir tal punição como pode 
parecer justa e adequada. 

(11) Prescrever e definir as atribuições e poderes dos vários oficiais de Shriners International 
e membros (representativos) e os poderes e deveres dos vários oficiais de lojas subordinadas ou 
templos. 

(12) exercer tal poder e controle, e realizar tais atos, como pode parecer adequado e necessário 
para realizar o pleno propósito e intenção desta corporação. 

(c) Para manter, controlar, dirigir e supervisionar todas e quaisquer instituições de caridade, 
benevolências e hospitais agora estabelecidos, mantidos e controlados pela Shriners 
International, ou que podem ser estabelecidas neste estatuto. 

(d) Para comprar, ou de outra forma adquirir, ter, manter, arrendar, hipotecar, ou criar ônus 
sobre; para vender, transmitir, trocar, transferir, ceder ou deixar em locação, ou em qualquer 
outra forma de adquirir e alienar, verdadeira e propriedade pessoal necessário ou conveniente 
na realização de qualquer dos propósitos desta corporação, sem restrições quanto ao local, 
estado ou país. 
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(e) Para criar e manter um fundo de caridade e educacional, um fundo representativo, um 
fundo de biblioteca, um fundo de Shriners International, um fundo para a compra, construção, 
operação e manutenção do Shriners Hospitals for Children e outras benevolências, e qualquer 
outro fundo ou de confiança, necessário ou conveniente na realização de qualquer dos 
propósitos, benevolências ou instituições de caridade agora estabelecidos, ou que possam ser 
futuramente autorizadas pelo Shriners International. 

(f)  Para aceitar e receber presentes, divisas, legados, donativos, anuidades e doações de bens 
móveis e imóveis, e de usar, manter e desfrutar da mesma, tanto quanto ao capital e renda, e 
investir e reinvestir o mesmo, ou qualquer parte do mesmo, para a promoção de  qualquer um 
dos objetos, interesses ou fins da corporação como aqui anteriormente indicado, ou, tal como 
podem a seguir ser autorizado. 

(g)  Para ter o direito exclusivo de uso do nome Shriners International, juntamente com o 
emblemas, trajes, regalias, insígnias características e joias da Ordem, até então ou 
posteriormente adotado pelo Shriners International. 

(h)  Para usar e exercer todos os poderes, direitos e privilégios inerentes à corporações 
fraternas e benevolentes organizadas para fins outros que o propósito pecuniário, e que 
geralmente são exercidos pelos órgãos supremos ou que regem as organizações fraternais ou 
benevolentes operacionais, como os representantes de um sistema de lojas fraternos ou templos. 

(i)  Os poderes especificados e as cláusulas contidas nos parágrafos precedentes não devem 
limitar ou restringir, por referência ou inferência, aos termos de qualquer outra cláusula de 
qualquer outro parágrafo nesses artigos, mas os poderes especificados em cada uma das várias 
cláusulas dos parágrafos devem ser consideradas como poderes e propósitos independentes. 

 
ARTIGO 6 
Membros 

§ 6.1 Membros. Os membros (representantes) desta corporação são seus membros presentes 
(representantes) e estes membros adicionais (como representantes) podem ser eleitos de acordo 
com os estatutos desta corporação; e seus deveres e responsabilidades serão designados em tais 
estatutos. 
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ARTIGO 7 
Administração 

§ 7.1 Administração. Os diretores desta corporação são seus diretores atuais até que seus 
sucessores em tal cargo tenham sido devidamente eleitos da maneira e no tempo previsto no 
seu estatuto social; e seus deveres e responsabilidades serão designados em tais estatutos. 

ARTIGO 8 
Oficiais 

§ 8.1 Oficiais. Os oficiais desta corporação são os seus agentes presentes e sucessores tais como 
podem ser eleitos de acordo com os estatutos desta corporação; e seus deveres e 
responsabilidades serão designados em tais estatutos. 

ARTIGO 9 
Estatuto Social 

§ 9.1 Estatuto Social. Os membros (representantes) desta corporação forneceram estatutos para 
a correta gestão dos negócios desta corporação. 

§ 9.2 Alterações. O estatuto pode ser alterado, modificado ou revisto, tal como previsto nos 
regulamentos. 

§ 9.3 Sessões. Os estatutos devem prever sessões anuais e sessões especiais desta corporação. 
ARTIGO 10 
Alterações 

 
§ 10.1 Procedure. Esta Corporação reserve-se o direito de adicionar, alterar, modificar ou 

excluir provisionamentos contidos nestes artigos de incorporação em qualquer momento ou 
de acordo com as leis do Estado de Iowa, 
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ESTATUTOS  (IOWA) 
PARTE I 

Disposições Gerais 
ARTIGO 1 

Disposições Gerais 
§ 101.1 Aplicação. Estas disposições gerais aplicam-se a todas as partes e em todo este Estatuto. 
§ 101.2 Disposições. Estes estatutos são divididos em 4 partes, que são numeradas com 
algarismos romanos. As partes são divididas em artigos, que são numeradas com algarismos 
árabes. Os artigos são divididos em seções, que são numerados; e depois subdivididos em 
subseções, que são letras com letras minúsculas entre parênteses. Subseções podem ser 
divididos em parágrafos com os números arábicos entre parênteses, e depois subdivididos em 
parágrafos que carregam números romanos minúsculas entre parênteses. 

§ 101.3 Definições. As seguintes palavras, termos e frases significam: 
(a) “Associação de Unidades” significa as organizações regionais, nacionais ou 

internacionais de unidades de templos organizadas ou de Nobres que, como um pré-requisito 
para a sua adesão em tais organizações, são membros de de unidades de templos organizadas. 

(b) “Expulsão" significa cessação involuntária da adesão. 
(c) “Hospitais” significa Shriners Hospitals for Children, uma corporação do 

Colorado. Alterado. 1996 
(d) "Imperial" significa um oficial, passado ou presente, ou uma sessão de Shriners 

Internacional quando utilizado como uma parte do título. 
(e) "Encontro" significa uma reunião de um templo para fins comerciais, quando 

utilizado na Parte III. 
(f) "Membro" significa um membro de um templo ou de uma organização de 

templos ou Nobres, como o contexto exigir ou permitir. 
(g) "Nobre" significa qualquer membro regular de qualquer templo. 
(h) "Ordem" significa que a sociedade fraterna dos Nobres através da  Shriners 

Internacional, incluindo o Shriners International, templos e todas as organizações de templos 
ou Nobres. 

(i) "Restauração" significa o retorno de todos os direitos de filiação. 
(j) "Sessão" significa uma reunião dos representantes da Shriners Internacional 

quando usado na Parte II e significa uma reunião de um templo para fins cerimoniais, quando 
utilizado na Parte III. 

(k) “A lei Shrine” significam os estatutos da Shriners International, este regimento 
interno e quaisquer ordens gerais ou especiais no momento em vigor, mas não inclui a lei 
nacional.   
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(l)  “Shriners International” significa esta corporação. 
(m) “Singular" significa o plural e o singular significa plural, como o contexto 

requerer ou autorizar. 
(n) "Estado" significa um país, estado, província, distrito, território ou qualquer 

grande área geográfica reconhecida sob um único governo, como o contexto exija ou permita. 
Alterado. 2010 
(o) "Suspensão" significa uma privação de todos os direitos de filiação. 
(p) "Templo" significa qualquer grupo de Nobres (Shriners) criado por ou sob 

liberação (dispensation) de Shriners International, como o contexto requer ou permite. 
§ 101.4 Regras de Ordem. Salvo disposição em contrário por resolução ou estatuto social, 
procedimentos parlamentares serão regidos pelas Regras da Ordem de Robert's. 

§ 101.5 Alterações. 
(a) Tempo, apresentação e publicação. A proposta de alteração do Estatuto Social 

não pode ser adotada pelo Shriners International a menos que tenha sido enviada pela primeira 
vez, por um representante, para o Secretário Imperial, por escrito e na forma proposta, pelo 
menos 60 dias antes da Sessão Imperial do Shriners International em que é para ser submetido; 
e cada emenda proposta será publicada com o aviso da Sessão Imperial. O Potentado Imperial 
ou o Comitê de Leis e Jurisprudência, podem apresentar alterações propostas para adoção a 
qualquer momento durante uma sessão Imperial de Shriners International, mas, se o tempo 
permitir, cada representante deverá ter fornecido a ele uma cópia impressa de tais alterações no 
início de cada Sessão Imperial em que estão a ser introduzidas. 

(b) Forma de Publicação. Aviso relativo uma proposta de emenda deve ser 
publicada de forma a mostrar toda a seção, subseção ou parágrafo, conforme o caso, como ela 
será lida se a emenda proposta for adotada, com qualquer nova mudança na linguagem estará 
em itálico ou riscada se excluída. 

(c) Referência ao Comitê de Leis e Jurisprudência. Cada emenda proposta será 
submetida ao Comitê de Leis e Jurisprudência, que deverá analisá-la e apresentará um relatório 
ao Shriners International. 

(d) Modificação. A proposta de alteração pode ser modificada pela Shriners 
International enquanto estiver sob consideração, mas tal modificação deve ser pertinente ao 
assunto da alteração proposta e não pode ir além do âmbito da proposta apresentada conforme 
§101.5 (a). 

(e) Adoção. Uma proposta de emenda a estes estatutos só podem ser tomadas com o 
voto favorável de pelo menos dois terços dos  
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presentes e votantes, e nada menos que 400 dos Representantes registrados na referida Sessão 
Imperial do Shriners International. Alterado. 1976 de 1978 

(f) Debate. Nenhuma moção que, se aprovada, teria o efeito de parar um debate 
sobre uma proposta de alteração deste Estatuto, deve estar em ordem até pelo menos 2 
proponentes e 2 oponentes, se houverem muitos, tiverem pelo menos 5 minutos, se eles 
desejarem esse tempo para falar em favor de, ou em oposição à proposta de alteração deste 
Estatuto Social.  

Alterado. 1979, 1986 
(g) Emergência. Em caso de emergência, conforme determinado pelo Potentado 

Imperial e dois terços do conselho de administração, uma proposta de emenda a estes estatutos 
pode ser adotada sem a convocação de uma sessão especial da Shriners Internacional, através 
do seguinte procedimento: 

(1) A proposta é enviada para cada Representante, por escrito e na forma 
proposta. 

(2) À proposta, também deve ser anexada uma explicação da situação de 
emergência e uma explicação sobre os detalhes e efeitos da proposta. 

(3) A proposta pode ser transmitida aos representantes por correio regular ou 
eletronicamente, se o  representante forneceu seu endereço eletrônico ao Secretário 
Imperial. 

(4) O voto de cada representante deve ser devolvido ao Secretário Imperial dentro 
de 30 dias depois de ter sido transmitido aos representantes, e isso pode ser feito por correio 
ou por via eletrônica, para o endereço do Secretário Imperial. 

(5) A proposta é adotada com o voto favorável de dois terços dos Deputados que 
retornaram seus votos para o Secretário Imperial. 
Adicionado. 2013 
§ 101.6 Revisão. Dentro de 30 dias após cada sessão anual Imperial, o Conselho Geral 

deve preparar uma revisão dos artigos ou seções alteradas, apagados, incluídos e 
anotações apropriadas. Ele deve submetê-lo ao presidente da Comissão de 
Jurisprudência e Direito e ao Potentado Imperial, que deverá aprovar ou rejeitar a forma 
de revisão e anotações dentro de 10 dias. O Secretário Imperial deve imprimir a revisão 
e anotações para que eles possam ser inseridos em cópias desses estatutos e distribuí-
los conforme indicado pelo conselho de administração. 

§ 101.7 Conformidade com a Lei Shrine. Um templo ou Nobre não podem violar a lei 
Shrine. 

§ 101.8 Infrações e disciplina dos Templos. Por violação do direito Shrine, um templo 
pode ter sua carta confiscada, conforme previsto no §206.5 (a)(12), ou revogadas pelo 
Shriners International. 
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§  101.9 Infrações e Disciplinas dos Nobres 
(a) Disciplina. Por violação do direito Shrine ou por conduta imprópria do Nobre da 
Ordem, um Nobre pode ser suspenso por um período definido de tempo ou por 
tempo indeterminado, ou pode ser expulso, conforme previsto no §206.5 (a)(11) e 
no artigo 30 da Parte III. Tal disciplina de um Nobre pelo Potentado Imperial não 
impede a disciplina por seu templo por outras infrações. 
(b) Limite de tempo. Qualquer ação contra um Nobre deve ser iniciada dentro de 
dois anos a contar da data do incidente. Dentro de dois anos a partir da data do 
incidente é ou deveria ter sido descoberto, ou dentro de um ano a partir de uma 
condenação definitiva por um crime envolvendo moral, torpeza, ou o que ocorrer 
mais tarde. 

Alterado. 1985 
§ 101.10 Formulários. Os formulários anexos a este regimento interno foram aprovados 

e devem ser utilizados sempre que aplicável, a menos que sejam oficialmente alterados 
pelo Shriners International. 
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ESTATUTOS  (IOWA) 
PARTE II 

Disposições Relativas ao Shriners International 
ÍNDICE 

 
ARTIGO 2 

Nome, Jurisdição, Selo e 
 Poderes 

Página 
§ 202.1 Nome .................................................................................................................. 16 
§ 202.2 Jurisdição ............................................................................................................ 16 
§ 202.3 Selo ..................................................................................................................... 16 
§ 202.4 Poderes ............................................................................................................... 16 
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§ 203.1 Generalidades ..................................................................................................... 16 
§ 203.2 Representantes Ad Vitam .................................................................................... 16 
§ 203.3 Representantes em Geral .................................................................................... 16 
§ 203.4 Representantes Eméritos .................................................................................... 17 
§ 203.5 Representantes Eleitos. ....................................................................................... 17 
§ 203.6 Representantes Designados ................................................................................ 17 
§ 203.7 Perda de Direitos ................................................................................................ 17 

 
ARTIGO 4 

Sessões 
 

§ 204.1 Sessão Imperial Anual ........................................................................................ 17 
§ 204.2 Sessões Especiais ............................................................................................... 17 
§ 204.3 Quórum ............................................................................................................... 18 
§ 204.4 Aviso .................................................................................................................. 18 
§ 204.5 Credenciais ......................................................................................................... 18 
§ 204.6 Emergência Nacional .......................................................................................... 18 
§ 204.7 Atividades Comerciais ........................................................................................ 18 
 

ARTIGO 5 
Quilometragem e Per Diem 

 
§ 205.1 Subsídio de Milhagem ........................................................................................ 18 
§ 205.2 Per Diem ............................................................................................................. 19 
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Oficiais 
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 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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25 
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 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Conselho Administrativo 
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26 
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 ............................................................................................................................................. 
26 
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ARTIGO 9 
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ESTATUTOS (IOWA) 
PARTE II 

Disposições Relativas ao Shriners International 
ARTIGO 2 

Nome, Jurisdição, Selo e Poderes 
§ 202.1 Nome. O nome desta corporação deve ser "SHRINERS INTERNATIONAL."  
Alterado. 2010 

§ 202.2 Jurisdição. A jurisdição do Shriners International está estabelecida nos artigos de 
incorporação, bem como suas alterações. 

§ 202.3 Selo. O selo dos Shriners International consiste em 2 círculos concêntricos entre as 
circunferências das quais são as palavras "Shriners International "e" Estado de Iowa ". O círculo 
mais externo é cercado por estrelas e crescentes, e dentro do círculo mais interno é uma Esfinge 
feminina do corpo de uma pantera sobreposta a uma pirâmide e por baixo disso está a data "6 
de junho de 1876". Os raios se estendem para fora de todos os lados da pirâmide.  

Alterado. 2010 
§ 202.4 Poderes. Os poderes, objetos e propósitos da Shriners International são os estabelecidos 

nos artigos de incorporação, bem como suas alterarações. 
§ 202.5 Proibição de homenagear pessoas. É proibido o uso do nome indivídual de qualquer 

pessoa viva ou morta em ou sobre qualquer edifício de propriedade desta organização com o 
objetivo de memorializar esse indivíduo, ou sua conexão ou assistência com a construção, 
estabelecimento ou operação de qualquer tipo de edifício de propriedade desta organização.  

Alterado em 1967 
ARTIGO 3 

Representantes 
§ 203.1 Generalidades. Os Representantes da Sessão Imperial do Shriners International são seus 

Representantes ad vitam, seus Representantes em geral, seus Representantes eméritos, seus 
Representantes eleitos e seus Representantes nomeados. 

§ 203.2 Representantes Ad Vitam. Todos os oficiais imperiais do passado são 
representantes ad vitam. Qualquer Nobre após a sua aposentadoria da posição de vice-
presidente executivo da corporação de Iowa ou Vice-presidente executivo da corporação do 
Colorado, que tenha sido empregado da corporação Iowa ou Colorado, ou uma combinação 
destes, por um período não inferior à 40 anos, é um representante ad vitam. Alterado em 2006.  
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§ 203.3 Representantes em Geral. Todos os Oficiais Imperiais são representantes em geral. 
§ 203.4 Representantes Eméritos. Por recomendação do Comitê de Representantes Eméritos e 

por maioria de votos dos Representantes registrados em qualquer Sessão Imperial,  a Shriners 
International poderá eleger como Representante emérito qualquer Nobre que é um 
Representante para a Sessão Imperial e quem tenha sido um Representante por pelo menos 15 
anos, incluindo aquela Sessão Imperial.  

§ 203.5 Representantes Eleitos. Além de quaisquer outros Representantes que possam ter, cada 
templo tem o direito a eleger um Representante, ou dois representantes, se a sua associação 
exceder 300 membros, ou 3 se a sua associação exceder 600 membros, ou 4, se sua associação 
exceder 1.000 membros. Para este fim,  o número de membros de um templo é determinado a 
partir do último dia de dezembro imediatamente anterior à sua reunião anual, excluindo 
membros associados. Um templo não tem direito a ter mais de 4 representantes eleitos.  

Alterado. 2000 
§ 203.6 Representantes Designados.  
(a) Um representante eleito que é nomeado pelo Potentado Imperial à um dos Comitês 

Permanentes do Shriners International e não é reeleito por seu Templo, deverá ter um 
Representante designado até o adiamento da próxima Sessão Imperial anual seguinte. 

(b) Um Representante designado pode ser nomeado pelo Potentado Imperial como um 
dos sete representantes do Comité Permanente. Em seguida, ele continua a ser um 
Representante nomeado até o recesso da próxima Sessão Imperial anual. 
Alterado. 1976, 1995 

§ 203.7 Perda de Direitos. Um representante perde seus direitos se ele renunciar, ou for 
suspenso, ou expulso, ou condenado por um crime ou  qualquer infração penal envolvendo 
torpeza moral, ou se for julgado mentalmente incompetente, ou fisicamente inapto.  

ARTIGO 4 
Sessões 

§ 204.1 Sessão Imperial Anual. O Shriners International deve reunir-se anualmente, no horário 
e lugar fixados pelos representantes numa Sessão Imperial prévia. 

§ 204.2 Sessões Especiais. Uma sessão especial do Shriners International pode ser realizada pelo 
Potentado Imperial em caso de uma emergência; e ele pode realizar uma sessão especial 
mediante solicitação por escrito de 150 representantes, onde pelo menos 85 representantes são 
membros de diferentes templos.  
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§ 204.3 Quórum. Um quórum é composto por 150 representantes sendo pelo menos 85 membros 
de quem são de diferentes templos. 
§ 204.4 Aviso. O aviso de cada Sessão Imperial anual será dado por correio para todos os 
representantes pelo menos 30 dias antes da Sessão Imperial. O aviso de uma sessão especial 
deve ser enviado por correio aéreo à todos Representantes pelo menos 7 dias antes da sessão. 
O aviso de uma sessão especial deve indicar o assunto a ser tratado, e nenhum outro assunto 
deve ser tratado nessa sessão especial.  
§ 204.5 Credenciais. O primerio assunto a ser tratado em cada Sessão Imperial será o relatório 
da Comissão de Credenciais. 
§ 204.6 Emergência Nacional. Se, na opinião do conselho de administração, a existência de 
uma emergência nacional torne qualquer Sessão Imperial Anual impraticável, o conselho 
diretor poderá cancelar a Sessão Imperial do Shriners International do referido ano. Nesse caso, 
o conselho, com a aprovação do Comitê de Finanças e Auditoria, poderá adotar um orçamento 
e fazer apropriações para despesas atuais da Shriners International. Além disso, o conselho pode 
então eleger oficiais imperiais para o termo que seguinte; mas apenas um oficial imperial é 
elegível para eleição para qualquer cargo, exceto aqueles de Tesoureiro Imperial e Secretário 
Imperial. Uma sessão Imperial anual regular do Shriners International deverá ser realizada 
assim que possível. 
§ 204.7 Atividades Comerciais. Nenhuma agência de viagens, vendedores, festival ou outros 
grupos comerciais podem estar presentes em uma Sessão Imperial do Shriners International 
sem contrato ou termo de acordo da corporação ou da organização que hospeda a Sessão 
Imperial. O contrato ou o acordo de participação deve definir e limitar suas atividades, seus 
horários e seus lugares designados.  
Alterado. 1983 

ARTIGO 5 
Quilometragem e Per Diem 

§ 205.1 Subsídios de Milhagem. 
(a) Quantidade. Cada Representante que participa de uma Sessão Imperial do Shriners 
International receberá um subsídio de milhagem para si próprio, e também para seu cônjuge se 
ele o acompanhar. Deve ser para uma viagem de ida e volta comparável a, mas não em excesso, 
a tarifa aérea de desconto mais baixa, ou, se tal não estiver disponível, valor mais baixo ou a 
passagem aérea mais econômica do aeroporto de partida para o aeroporto de destino. O 
aeroporto de partida, exceto conforme previsto na subsecção (c), é o aeroporto servido por uma 
companhia aérea credenciada, mais próxima do templo. O aeroporto de destino é o aeroporto 
servido por uma companhia aérea regular que é mais próxima da  
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cidade da Sessão Imperial. As taxas devem ser obtidas a partir do sexto dia antes da abertura 
oficial da Sessão Imperial.  
Alterado. 1971, 1974, 1978, 1979, 1984, 2014 
(b) Localização do Templo. Para os fins desta seção, a localização do templo está no endereço 
indicado no atual Diretório do Shriners International ou, onde nenhum endereço de rua é dado, 
na agência de correio central da cidade citada na carta constitutiva do templo. 
(c) Residência do Representante. Se um Representante morar fora do estado em que seu 
templo está localizado e mais próximo do lugar da Imperial Sessão, o aeroporto de partida deve 
ser aquele aeroporto mais próximo do local de residência que é servido por uma companhia 
aérea regularmente atuante. 
 Alterado. 1979 
(d) Formulário. O Secretário Imperial deve enviar um formulário de permissão de milhagem 
a cada Representante antes da Sessão Imperial. O representante deve preencher este formulário 
e ele deverá apresentá-lo no momento em que se registrar para a Sessão Imperial. Ele deve 
indicar no formulário, sob juramento, que método de transporte que costumava viajar para a 
Sessão Imperial, se seu cônjuge o acompanhou, e outras informações que podem ser solicitadas 
pelo Secretário Imperial. Se o transporte público for usado, o Representante deve anexar o 
recibo de pagamento do seu transporte e também de sua esposa, se ela o acompanhar. No evento, 
o Potentado Imperial determinará se um Representante conscientemente deturpou qualquer uma 
das informações do formulário, e ele deverá perder todo direito ao reembolso e seu subsídio de 
milhagem, per diem e ele estará sujeito a medida disciplinar por conduta imprópria de Nobre 
da Ordem.  
Alterado. 1984, 1992 
§ 205.2 Per Diem. Cada Representante que atende a uma Sessão Imperial do Shriners 
International será reembolsado por despesas diárias em montante igual à tarifa de quarto para 
ocupação dupla, incluindo impostos aplicáveis, na sede do hotel, mais US$ 20,00 por cada dia 
em que ele frequentar a Sessão Imperial.  
Alterado. 1974, 1977, 1979, 1981, 1984 
§ 205.3 Capelão Imperial. O capelão imperial deverá ser reembolsado pela quilometragem e 
despesas diárias, como se ele fosse um Representante. 
§ 205.4 Requisito do Templo. Um representante eleito não deve ser reembolsado nas 
milhagens pagas ou nas despesas diárias se seu templo estiver em atraso com o pagamento da 
taxa per capita e da taxa hospitalar ao 31 de março anterior à Sessão Imperial. 
§ 205.5 Método e Hora do Pagamento. 
(a) Per Diem. Os representantes titulares de per diem devem ser pagos no final da Sessão 
Imperial com cheques preparados a partir do relatório do Comitê de Milhas e Per Diem, com 
base no comprimento da Sessão Imperial estabelecida nos termos do §204.1. Se uma Sessão 
Imperial   
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do Shriners International durar mais do que o estabelecido no artigo §204.1, um cheque deve 
ser enviado por correio a cada Representante para reembolsar qualquer despesa diária adicional 
permitida a que se tem direito.  
Alterado. 2008 
(b) Quilometragem. Um Representante com direito a um subsídio de milhagem deve ser pago 
dentro de 10 dias após o encerramento da Sessão Imperial por cheques preparados a partir do 
relatório do Comitê de Milhagem e Per Diem:  
(1) As despesas reais de transporte para si próprio, e para o seu cônjuge, se ele o acompanhou, 
mas não excedendo o valor indicado no artigo §205.1 (a), se ele usou o transporte público;  
(2) A autorização da milhagem rodada, seja se o cônjuge acompanhou-o ou não, deve ser a taxa 
de milhagem dentro do padrão comercial conforme publicado pelo Internal Revenue Service 
dos Estados Unidos em vigor no momento em que a despesa é incorrida, não excedendo 30 
centavos por milha, se ele usou o transporte terrestre (público ou privado), mas não deve 
exceder o montante indicado no artigo §205.1 (a); ou  
Alterado. 1991, 2016 
(3) Um montante não superior ao indicado no artigo §205.1 (a) para ele próprio, e para o seu 
cônjuge se ela o acompanhar, caso ele use o transporte privado.  
Alterado. 1984, 1990 

ARTIGO 6 
Oficiais 

§ 206.1 Oficiais. Os oficiais do Shriners International são: 
(a) Potentado Imperial, Presidente; 
(b) Chefe Imperial Rabban, Primeiro Vice-Presidente; 
(c) Assistente Imperial Rabban, Segundo Vice-Presidente; 
(d) Sumo Sacerdote Imperial e Profeta; 
(e) Guia Imperial Oriental; 
(f) Tesoureiro Imperial; 
(g) Secretário Imperial; 
(h) Primeiro Mestre Cerimonial Imperial; 
(i) Segundo Mestre Cerimonial Imperial; 
(j) Marechal Imperial; 
(k) Capitão Imperial da Guarda; e 
(l) Guarda Imperial externo; 
que coletivamente são o Divã Imperial.  
Alterado. 2016 
§ 206.2 Eleições. Oficiais imperiais deverão ser eleitos da seguinte maneira: pela maioria dos 
representantes votantes em cada Sessão Imperial Anual para termos que expiram na próxima 
Sessão Imperial anual quando sucessores serão eleitos e instalados:  



  

22  

 (a) Horário. Salvo em pedido contrário do Shriners International, a eleição do Potentado 
Imperial deverá ser a última ordem de assuntos do primeiro dia da Sessão Imperial e a eleição 
dos outros Oficiais Imperiais deverá ser iniciada imediatamente após a chamada do segundo 
dia da Sessão Imperial.  
Alterado. 1980 
(b) Qualificações. Cada oficial imperial no momento de sua eleição deve ser um representante 
do Shriners International.  
(c) Nomeações. Os discursos de nomeação devem ser limitados a um para cada candidato e não 
deve exceder 5 minutos de duração. Nenhum discurso secundário será permitido. 
(d) Votação nula. Cédulas em branco ou cédulas contendo qualquer marca diferente do nome 
de um candidato indicado no evento não serão consideradas como votos válidos e não deverão 
ser considerados para qualquer propósito.  
Adicionado. 2006 
§ 206.3 Eleição da Diretoria do Imperial. 
(a) Resoluções Permitidas do Templo. Um templo pode adotar uma resolução endossando um 
dos seus próprios representantes como candidato a um cargo na diretoria do Imperial; e pode 
enviar a resolução, sob selo, a todos os Representantes e a outros templos. 
(b) Outras Resoluções Proibidas. Um templo não pode publicar ou distribuir resoluções 
endossando qualquer candidato para um cargo imperial que não seja um dos seus próprios 
representantes. Associações, grupos de Nobres, ou de templos podem não endossar qualquer 
candidato. 
(c) Inadequações Eleitorais. Um Nobre ou templo não pode se envolver em campanhas a favor 
ou contra qualquer candidato para um cargo Imperial.  
§ 206.4 Juramento do Ofício. Os oficiais imperiais devem assumir esta obrigações e 
privilégios:  
"Eu, (nome na íntegra), solenemente prometo que farei fielmente e, na minha melhor maneira, 
cumprir os deveres do cargo para o qual eu fui eleito, e que eu estarei estritamente em 
conformidade com os requisitos da lei Shriner". 
§ 206.5 Deveres. Oficiais imperiais têm os seguintes deveres e privilégios: 
(a) Potentado Imperial. 
(1) Ele deve ser o diretor executivo do Shriners International, e exercerá a supervisão geral 
sobre a Ordem. 
(2) Ele pode conceder qualquer dispensa permitida pelo estatuto, exceto uma dispensa para 
formar um novo templo. 
(3) Ele presidirá as Sessões Imperiais do Shriners International, mas ele poderá selecionar outro 
Representante para presidir em parte ou na totalidade uma Sessão Imperial. Ele terá o direito 
de presidir as reuniões e sessões dos templos.   
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 (4) Ele pode emitir ordens gerais, que não sejam incompatíveis com os artigos de incorporação 
ou do estatuto social, para o governo da Ordem; e essas ordens caducam na conclusão da 
próxima Sessão Anual Imperial. 
(5) Ele pode emitir ordens especiais, que não sejam incompatíveis com os artigos de 
incorporação ou estatuto, dirigidos à templos específicos ou Nobres. Cada pedido caducará 
quando o seu propósito declarado for efetuado e, em qualquer caso, no final do mandato. 
(6) Ele pode substituir qualquer Nobre com o propósito de uma ordem especial de nomeação 
estabelecida; e o deputado devolverá esta nomeação especial quando executá-la e com a entrega 
de um relatório escrito de sua ação sob o mesmo. 
(7) Ele poderá nomear um Nobre para servir como Capelão Imperial. 
(8) Ele poderá, com a aprovação do conselho de administração, nomear um Conselheiro Geral 
e um Auditor Imperial. 
(9) Ele será reembolsado por todas as despesas de viagem incorridas como diretor executivo do 
Shriners International, de acordo com políticas e procedimentos estabelecidos pelo conselho de 
administração e como aprovado pelo Comitê de Finanças e Auditoria; e ele deve ter um fundo 
de contingência em quantidade que o Shriners International deve providenciar, a partir do qual 
todas as outras despesas do seu cargo serão pagas.  
Alterado. 1983 
(10) Ele deve ter um fundo de emergência de US$ 1.000 a partir do qual ele poderá fazer 
contribuições em nome do Shriners International em casos de extraordinária necessidade. Com 
a aprovação por escrito da maioria dos seguintes oficiais: Chefe Imperial Rabban, o Assistente 
Imperial Rabban, o presidente do Comitê de Jurisprudência e Leis e o presidente do Comissão 
de Finanças e Auditoria, ele poderá fazer contribuições adicionais em nome de Shriners 
International em casos de desastre, a partir dos fundos gerais do Shriners International.  
Alterado. 2016 
(11) Por violação da lei Shriner ou por conduta indecorosa de Nobre da Ordem, ele poderá 
suspender qualquer Nobre do quadro ou de um cargo no Shriners International ou em um templo 
até a conclusão da próxima Sessão Imperial, ou por um período mais curto. Ele poderá 
recomendar extensão dessa suspensão por mais tempo, ou expulsão; e tais recomendações 
devem ser submetidas às Comissões de Queixas e de Apelação para consideração, e deverá 
informar sobre o assunto na Sessão Imperial. Qualquer Nobre ou grupo de Nobres alegando 
prejuízo podem recorrer conforme previsto no artigo §208.9. 
(12) Por violação da lei Shriner, por uma boa causa, ou a pedido de um templo para consolidar, 
fundir ou entregar sua autorização, ele pode prender a autorização e suspender o trabalho de 
qualquer templo até a conclusão da próxima Sessão Imperial, ou por um período mais curto. 
Qualquer templo que reivindique o prejuízo pode recorrer conforme previsto no §208.9. 
Alterado. 2014 
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 (13) Ele pode tomar decisões sobre a interpretação e aplicação da lei do Shrine, depois de 
receber o conselho do Comitê de Jurisprudência e Leis ou seu presidente. 
(14) Ele deve apresentar todas as suas Ordens e decisões na próxima Sessão Imperial para a 
aprovação da Shriners International após a referência e relatórios por Comitês apropriados. 
(b) Chefe Imperial Rabban. 
(1) Se o Potentado Imperial morre ou se a maioria do conselho de administração determinar 
que ele está desativado, o chefe imperial Rabban deve atuar no lugar do falecido Imperial 
Potentado até que seu sucessor seja eleito ou no lugar do desabilitado Potentado Imperial 
durante sua deficiência. Alterado. 2016 
(2) Ele deve desempenhar quaisquer outras funções que lhe sejam atribuídas pelo Potentado 
Imperial. 
(c) Assistente Imperial Rabban e Sumo Sacerdote Imperial e Profeta 
Alterado. 2016 
(1) Se o oficial superior a qualquer um morrer ou se a maioria do conselho de administração 
determinar que o agente superior a qualquer um deles está desativado, cada um deles, por ordem 
de sua classificação, atuará no lugar do superior falecido até que seu sucessor seja eleito, ou no 
lugar do superior com deficiência durante sua deficiência. 
(2) Eles devem desempenhar quaisquer outros deveres que lhes sejam atribuídos pelo Potentado 
Imperial. 
(d) Secretário Imperial. 
(1) Ele terá a custódia do selo do Shriners International, e ele deve afixá-lo a todas as Ordens 
do Potentado Imperial, comunicações oficiais e outros documentos. 
(2) Ele deve manter todos os registros permanentes em relação ao negócio da Shriners 
International e relatórios de seus comitês; ele deve preparar um diretório internacional Shriners 
e distribuí-lo de acordo com a resolução do conselho de administração; e ele deve manter todos 
os outros registros habitualmente mantidos e exigidos pelo conselho de administração. 
(3) Ele deve notificar todos os Representantes de todas as Sessões Imperiais da Shriners 
International; e deve notificar todos os diretores de todas as reuniões do conselho de 
administração. 
(4) Ele deve fornecer espaços em branco de credencial uniforme para todos os templos para 
execução e apresentação por Representantes em todas as Sessões Imperiais. 
(5) Ele deve obter um número suficiente de joias passadas dos Potentados, Tesouros, 
Secretárioes e Capelães a serem feitos de acordo com o projeto aprovado, e terá um em cada 
Sessão Imperial anual para apresentação a tais oficiais imperiais retirados. Essas joias serão 
propriedade da Shriners International em todos os momentos e serão devolvidas a   
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Shriners International após a morte de tal oficial por seus herdeiros, executor, administrador ou 
representante pessoal. 
Alterado. 1984 
 (6) Ele deve participar de todas as sessões imperiais e supervisionar a manutenção de um 
registro de todos os procedimentos da Shriners International, 
(7) Ele deve fazer um relatório para a Sessão Imperial anual, resumindo os retornos anuais de 
todos os templos, incluindo as admissões, afiliações, restaurações, suspensões, expulsões, 
demissões e óbitos. 
(8) Ele enviará a cada templo recém-instituído, quando receber uma dispensa, uma cópia dos 
artigos de incorporação, estatutos e ordens gerais em vigor. 
(9) Ele enviará anualmente a cada templo um suprimento suficiente de cartões de dupla, de 
acordo com uma forma prescrita por ele e aprovada pelo Potentado Imperial; e o seu custo será 
pago pelo templo. 
(10) Ele deve providenciar a pronta tomada, registro e divulgação de atas completas e precisas 
das reuniões de (i) os membros, (ii) o conselho de administração, (iii) comitês do conselho de 
administração no exercício do poder(s) do conselho de administração, e (iv) o divã imperial. 
Alterado. 1998 
(11) Ele deve desempenhar quaisquer outras funções que lhe são atribuídas por estes estatutos 
ou pelo conselho de administração. 
Alterado. 1976, 1977 
(e) Tesoureiro Imperial. 
(1) Ele providenciará o pagamento de todas as obrigações desta corporação fora das dotações 
autorizadas de acordo com um orçamento adotado pela corporação e de acordo com esses 
estatutos. Alterado. 1999 
 (2) Ele providenciará a manutenção de todos os registros financeiros e livros de conta no 
escritório principal do Shriners International, salvo disposição em contrário por ordem do 
conselho de administração e aprovado pelo Shriners International. 
(3) Ele deve coletar e receber todas as receitas do Shriners International, e deve depositá-las no 
crédito do Shriners International nos depositários aprovados pelo conselho de administração. 
Alterado.1976 
 (4) Ele deve providenciar a manutenção de registros e livros de conta adequados e completos, 
mostrando os detalhes de todas as receitas recebidas por ele e as suas fontes, e contabilizar o 
depósito do mesmo que é exigido por esta seção, mantendo-o separado das receitas do Shriners 
International e recibos para os Hospitais. 
(5) Ele deve guardar e manter todos os registros de controle de orçamento. 
(6) Assim que possível, após o final de cada ano civil, ele deve estar preparado a partir dos 
registros e livros e deve apresenta-los ao conselho de administração:  
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 (i) uma declaração anual da situação financeira do Shriners International, mostrando seus 
ativos, suas receitas e suas origens, seus passivos e seu patrimônio líquido; 

(ii) uma declaração operacional anual; e 
(iii) qualquer outro relatório ou declaração suplementar necessário para divulgar sua 

verdadeira condição financeira, a natureza e o valor estimado atual de seus ativos, seus 
resultados operacionais, seus ganhos e suas origens, e suas reservas e finalidades. 
(7) Ele também deve apresentar seu relatório anual, preparado de acordo com o parágrafo (6), 
para a próxima Sessão Imperial anual do Shriners International. 
(8) Deve, com a aprovação do conselho de administração, providenciar o investimento prudente 
de todos os fundos atuais inativos da corporação não necessários para o pagamento imediato de 
obrigações no âmbito das dotações correntes. 
Alterado. 1972, 1999 
(9) Ele receberá notificação e poderá participar de todas as reuniões do Comitê de Finanças e 
Auditoria e receberá cópias de todos os registros. 
Alterado. 1999 
(10) Ele deve desempenhar quaisquer outras funções que lhe sejam atribuídas por estes estatutos 
ou pelo conselho de administração. 

(f) Outros Oficiais da Imperial. Os outros oficiais imperiais devem desempenhar todos os 
deveres apropriados às suas respectivas estações ou atribuídos pelo Potentado Imperial. 

(g) Outros Deveres. O Shriners International pode atribuir outros deveres a qualquer oficial 
imperial.Alterado. 1967 

§ 206.6 Vagas. Se o Imperador Imperial ou o Tesoureiro Imperial morrerem ou renunciarem, ou 
se a maioria do conselho de administração determinar que qualquer um deles está desativado, o 
Potentado Imperial com a aprovação do conselho de administração, nomeará imediatamente um 
Representante para agir no lugar do funcionário falecido ou do funcionário que renunciou, , ou 
no lugar do funcionário incapacitado durante sua deficiência, até que seu sucessor seja eleito. A 
pessoa designada por esta seção não deve se tornar um Representante em geral ou um 
Representante ad vitam em virtude de tal nomeação. Alterado. 1976 

§ 206.7 Salários. 
(a) Secretário Imperial. O Secretário Imperial receberá um salário anual no montante que o 

Shriners International deve fornecer. 
(b) Tesoureiro Imperial. O Tesoureiro Imperial pode receber um salário anual no montante 

que o Shriners International possa fornecer. 
§ 206.8 Contabilidade e Registros. Todos os livros de conta e registros da Shriners International 

serão entregues pelos oficiais imperiais aos seus sucessores no cargo, no vencimento de seus 
respectivos termos.  
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ARTIGO 7 
Conselho Administrativo 

 
§ 207.1 Conselho de Administração. O conselho de administração é formado pelos oficiais 

imperiais e pelo Potentado Imperial júnior. 
§ 207.2 Quórum. A maioria dos conselheiros constitui o quórum do conselho. 
§ 207.3 Reuniões. O conselho de administração se reunirá a pedido do Potentado Imperial. Ele 

deve convocar uma reunião quando solicitado por 5 diretores. 
§ 207.4 Avisos. O Secretário Imperial deve notificar por escrito ou telegráfico com menos de 3 

dias para cada diretor, com a hora e local da reunião. O aviso pode ser dispensado por escrito. 
§ 207.5 Orçamentos. Do Conselho de Administração: 

(a) Alteração. Pode alterar os orçamentos do Shriners International conforme as 
circunstâncias que o justifiquem. 

(b) Relatório de Alteração. Relatará ou fará com que a Sessão Imperial anual subsequente 
seja reportada a quaisquer alterações ou desvios dos orçamentos e os motivos para isso. 

(c) Cópias para Representantes. Permitirão cópias dos orçamentos propostos para o ano 
atual e o ano seguinte para serem encaminhados a cada Representante, juntamente com o 
Convite para a Sessão Imperial anual. Os orçamentos propostos devem ser resumidos e incluir 
os valores do ano anterior. Alterado. 1982, 1999 

§ 207.6 Poderes. O conselho de administração tem todos os poderes geralmente atribuídos aos 
diretores de uma corporação comercial, exceto quando previsto nos artigos, estatutos ou  leis do 
estado de Iowa. Alterado. 1982 

§ 207.7 Agentes, Empregados e Terceiros. O conselho de administração deve empregar os 
agentes, empregados e contratados independentes que sejam necessários para conduzir os 
negócios desta corporação. Adicionado 1988 

§ 207.8 Atos Não-Autorizados. Salvo o disposto especificamente pelos artigos ou estatutos desta 
corporação, ou resolução do conselho de administração, nenhum templo, unidade, clube do 
Shrine, grupo de pessoas ou pessoa: 

(a) Tem a autoridade, expressa ou implícita, para atuar como agente de, agir em nome 
ou ligar o Shriners International. 

(b) Pode por seu ato ou omissão obrigar ou vincular o Shriners International. 
Adicionado 1988 

§ 207.9 Minutas. O conselho de administração verá que minutas completas e precisas de todas 
as reuniões de membros desta corporação são  
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prontamente tomadas, gravadas e distribuídas a todos os Representantes, e aquela ata completa 
e precisa de todas as reuniões de: (a) Conselho de Administração, (b) Comitês do Conselho de 
Administração no exercício do(s) poder(s) do conselho de administração , e (c) O divã Imperial 
é imediatamente retirado, gravado e distribuído a todos os membros do Conselho de 
Administração. Onde assuntos relacionados aos Hospitais Shriners para Crianças, uma 
corporação do Colorado, forem mencionados ou discutidos, cópias de minutas completas e 
precisas, que refletem esse assunto e discussão, devem ser encaminhadas prontamente para todos 
os diretores e curadores dos Hospitais. Adicionado em 1998 

ARTIGO 8 
Comitês 

§ 208.1 Nomeação. Os membros de todos os comitês da Shriners International serão nomeados 
pelo Potentado Imperial. Os comitês permanentes devem ser compostos por 7 representantes. 
Comitês especiais podem consistir de tantos Nobres como o Potentado Imperial julgar 
conveniente, e o Presidente e, pelo menos, dois terços dos outros membros serão representantes. 

§ 208.2 Hora de Nomeação. Os membros das comissões permanentes serão nomeados 
imediatamente antes do encerramento da Sessão Imperial anual. Comitês especiais podem ser 
nomeados a qualquer momento e devem servir ao prazer do Potentado Imperial, salvo disposição 
em contrário da Shriners International ou do conselho de administração. 

§ 208.3 Vagas. Uma vaga em qualquer comitê será preenchida pelo Potentado Imperial. 
§ 208.4 Quórum. A maioria de cada comitê constitui um quórum. 
§ 208.5 Presidentes e seus deveres. O presidente de cada comissão será nomeado pelo Potentado 

Imperial. Durante o recesso da Shriners International, os presidentes das comissões permanentes 
podem atuar para as respectivas comissões em casos em que seja julgado desaconselhável, ou 
inconveniente, convocar uma reunião da comissão; mas durante as Sessões Imperiais do 
Shriners International, todos os comitês devem atuar como um todo. 

§ 208.6 Comitês Permanentes e seus deveres. 
(a)  Designação. Os comitês permanentes do Shriners International e os deveres de cada 

um são: 
(1) O Comitê de Jurisprudência e Leis deve considerar e informar o Shriners 

International sobre todas as propostas para emendar os artigos de incorporação ou estatutos do 
Shriners International, e deve informar o Potentado Imperial sobre a lei do Shrine. Seu 
presidente e membros devem ser aprendidos e experimentados na lei. 
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(2)Comitê de Finanças e Auditoria. 
(i) Deve monitorar e informar o Shriners International sobre orçamentos de receitas e 

despesas para o ano atual e para o ano seguinte; e deve informar a próxima Sessão Imperial 
anual de quaisquer desvios do orçamento e os motivos para tal. 

(ii) Recomenda ao conselho de administração uma empresa de auditoria ou empresas a 
serem contratadas pelo conselho de administração da corporação; rever o plano de auditoria 
anual com o Auditor Imperial e a empresa de auditoria; e revisar o relatório anual dos auditores 
independentes e informações financeiras intermediárias. 

(iii) Deve desempenhar quaisquer outros deveres e responsabilidades que lhe sejam 
atribuídos pelo conselho de administração. 

(iv) Seu presidente será o Auditor Imperial e seus membros restantes devem estar 
informados em assuntos financeiros e orçamentários. 

Alterado. 1982, 1989, 1999, 2008 
(3) O Comitê de Dispensações e Cartas deve examinar, considerar e informar o Shriners 
International sobre petições de dispensa, o trabalho e registros de templos sob dispensa, os 
pedidos de cartas ou a suspensão, anulação, revogação, consolidação, fusão ou renúncia de 
qualquer carta . 

Alterado. 2014 
(4) O Comitê de Linhas Juristas deve considerar e informar o Shriners International sobre 
todas as propostas relativas ao estabelecimento e modificação de linhas jurisdicionais entre os 
templos. Deve ter autoridade, a pedido do Comitê de Desenvolvimento Internacional, para 
avaliar e recomendar à Shriners International o estabelecimento de linhas jurisdicionais novas 
ou modificadas nos estados onde um templo do Shrine não foi fretado. 

Alterado. 2010 
(5) O Comitê de Reclamações e Recursos deve considerar e informar a Shriners International 
sobre todos os assuntos de controvérsia, queixa, disciplina ou recurso que venham antes ou 
sejam atribuídos a ele. O comitê está investido com os poderes, deve desempenhar as funções e 
seguir o procedimento estabelecido no §208.9. 
(6) Comitê de Desenvolvimento Internacional. 

(i) Deve considerar e informar ao Potentado Imperial ou à Shriners International, 
conforme apropriado, em todos os assuntos, exceto aqueles designados para outra comissão, 
referente ao desenvolvimento internacional e, mais especificamente, a todas as questões, 
inclusive as previstas nos §§337.2 a 337.9 envolvendo organizações de Nobres autorizadas pelo 
Potentado Imperial ou sua pessoa designada de acordo com §337.1 (a). Para estes fins, o comitê 
pode, a seu critério, solicitar o conselho de qualquer pessoa ou associação com conhecimento e 
experiência relevantes. 
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(ii) Além dos critérios de nomeação para comissões permanentes, conforme estabelecido 
no §208.1 deste artigo, a composição deste comitê deve incluir como 3 dos 7 membros as 
pessoas nomeadas, para o ano em que este comitê é nomeado, o presidente do Comitê de 
Dispensações e Cartas Constitutívas , o presidente do Comitê de Direito Jurisdicional e o 
presidente do Comitê de Jurisprudência e Leis. 

Adicionado. 2010 
(b) Membros Eméritos. Qualquer Representante que tenha atuado em um comitê 

permanente por 10 anos deve se tornar um membro emérito desse comitê. Um membro emérito, 
que também é Representante da Shriners International, recebe todos os avisos e pode participar 
de discussões, mas ele não pode votar. O Potentado Imperial não deve ser impedido de nomear 
um membro emérito como membro votante ou presidente de um comitê permanente; mas 
qualquer nomeação deve ser um dos 7 membros, conforme previsto no §208.1. 

Alterado. 1975, 1976, 1984 
§ 208.7 Comités Especiais e Seus Deveres. O Potentado Imperial nomeará o seguinte e quaisquer 

outros Comités Especiais que julgar conveniente. Os deveres de cada um são: 
(a) O Comitê de Credenciais deve examinar as credenciais de todos os Representantes e, 

imediatamente após a abertura de uma Sessão Imperial, informar a Shriners International. 
Também deve informar a Shriners International sobre qualquer reivindicação de perda de cargo 
por um Representante. 

(b) O Comitê de Transações de Diretores Imperiais deve considerar os relatórios dos 
oficiais imperiais e deve informar sobre o assunto à Shriners International para referência tópica 
a outros comitês apropriados. 

(c) O Comitê Quilometragem (Mileage) e Per Diem deve considerar e informar a 
Shriners International sobre a milhagem e as despesas diárias a serem pagas em cada Sessão 
Imperial. 

(d) O Comitê de Necrologia deve informar a Shriners International sobre os mortos 
ilustres da Ordem e deve realizar um serviço memorável apropriado. 

(e) O Comitê de Tempo e Local deve considerar e informar a Shriners International sobre 
os convites dos templos que desejam ser anfitriões para a primeira a quinta das próximas Sessões 
Imperiais. O comitê deve consistir dos oficiais imperiais listados no §206.1, exceto o Potentado 
Imperial, o Tesoureiro Imperial e o Secretário Imperial.  

Alterado. 1978 
(f) O Comitê de Nomeação dos Representantes Emérito deve considerar e informar a 

Shriners International sobre todas as nomeações para representantes emeriti. Deve considerar 
apenas as indicações submetidas ao Secretário Imperial pelo menos 30 dias antes da Sessão 
Imperial anual. 
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(g) O Comitê de Proteção de Emblemas, Regalia e Joias deve considerar e informar a 
Shriners International sobre a proteção da forma antiga dos emblemas, regalia e joias da Ordem, 
e a respeito de seu uso não autorizado. 

(h) O Comitê Eleitoral será encarregado da eleição de oficiais imperiais. 
(i) O Comitê de Operações e Procedimentos do Templo deve considerar e informar a 

Shriners International ou ao Potentado Imperial sobre todas as questões relativas à condição 
financeira, estabilidade ou viabilidade e bens de qualquer templo sujeito a uma ordem ou decisão 
nos termos do §206.5 (a) ( 12). Os membros do Comitê devem incluir os Presidentes do Comitê 
de liberação (dispensation) e Cartas constitutivas (chaters), o Comitê de Linhas Juristas, o 
Comitê de Jurisprudência e Leis e outros membros que sejam considerados apropriados. 

Adicionado. 2014 
§ 208.8 Relatórios de Comitês. Todos os relatórios dos Comitês devem ser feitos por escrito para 

a Shriners International ou para o Potentado Imperial, conforme apropriado nas circunstâncias. 
As ações ou recomendações prováveis da comissão, em relação a questões pendentes, não 
podem ser divulgadas ou discutidas com pessoas que não são membros do comitê, exceto com 
permissão expressa do comitê. 

Alterado. 1970 
§ 208.9 Procedimentos de Queixas e Comitê de Apelação. 

(a) Recurso Disciplinar. 
(1) Prazo para Recurso. Qualquer Nobre, templo ou organização de Nobres, alegando ser 
prejudicado por uma ordem disciplinar do Potentado Imperial, pode recorrer mediante um aviso 
por escrito no escritório do Secretário Imperial no prazo de 30 dias após a data em que esse 
pedido foi enviado. O comitê pode, em qualquer momento por causa, ampliar o tempo para 
recurso. 
(2) Aviso de Recurso. Quando um aviso de recurso for recebido pelo Secretário Imperial, ele 
enviará uma cópia do mesmo  com uma cópia da comunicação disciplinar do Imperial Potentado 
ao Comitê de Reclamações e Apelação. 
(3) Declaração de encargos. O Potentado Imperial deve imediatamente arquivar com o comitê 
uma declaração em linguagem simples e concisa, estabelecendo as acusações sobre as quais a 
ação disciplinar foi tomada e enviando uma cópia para o Noble, templo ou organização de 
Nobres disciplinados. 
(4) Resposta. O Nobre, o templo ou a organização de Nobres disciplinados devem, em seguida, 
arquivar com a comissão uma resposta às acusações que indicam, em linguagem clara e concisa, 
quaisquer defesas, e encaminhar uma cópia da resposta ao Potentado Imperial. 
(5) Audiência. O Comitê de Reclamações e recursos deve convocar, em um momento e lugar 
selecionados por ele, para receber provas e ouvir 
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argumentos; e tempo e notificação suficientes devem ser organizados e fornecidos de modo a 
permitir que todas as partes apareçam durante a audiência e sejam ouvidas com ou sem 
advogados. 
 (6) Permanência da Suspensão. Sujeito a uma revisão da Shriners International, o Comitê de 
Reclamações e Recursos pode continuar a ser a ação disciplinar até a próxima Sessão Imperial 
da Shriners  International. 
(7) Decisão. O Comitê de Reclamações e Apelos deve tomar uma decisão, afirmando, revendo 
ou modificando a ordem disciplinar do Potentado Imperial, juntamente com as recomendações 
que possa ter, e deve apresentar o mesmo para o terceiro dia da Sessão Imperial da Shriners 
International. 
(8) Despesas. As despesas do Comitê de Reclamações e Apelações incidentes sobre o bom 
desempenho de suas funções serão pagas pela Shriners International; mas nenhum custo ou 
despesa de um Nobre, organização de Nobres ou templo deve ser pago, exceto por ordem do 
comitê. 
(9) Decisão final. A decisão final de qualquer recurso recai sobre a Shriners International, 
agindo com uma moção apropriada, mas a apresentação do apelo à Shriners International deve 
limitar-se à ordem disciplinar e declaração do Potentado Imperial, a resposta da parte 
disciplinada, o relatório do Comitê de Queixas e Reclamações, qualquer registro das provas orais 
ou documentais ouvidas ou recebidas pelo comitê, e o argumento sobre o assunto, mas não 
superior a 20 minutos em ambos os lados. Após a conclusão de tal argumento, o relatório será 
sujeito a discussão a partir do piso. A decisão da Shriners International deve ser definitiva e 
nenhum outro processo do Shrine pode ser tido no assunto, a menos que seja autorizado pela 
decisão da Shriners International. 

Alterado. 1985 
(b) Apelos à Renúncia. 

(1) Falha Na Concessão De Renúncia Para Iniciar. Um templo que é negado uma renúncia 
de outro templo para agir em petição para iniciar um candidato de acordo com §328.4, pode 
apelar a negação ao Comitê de Reclamações e Recursos. Nesse caso, cada templo envolvido 
pode enviar os fatos e informações pertinentes sobre o pedido de renúncia e a negação, e 
qualquer outra informação solicitada pelo comitê, por escrito ao comitê. O comitê deve então 
determinar a questão unicamente nas informações enviadas. Se determinar que existe uma boa 
causa para a concessão do pedido de renúncia, emitirá sua decisão em conformidade e essa 
decisão terá força e efeito de renúncia. 
(2) Falha Na Concessão De Renúncia Ao Afiliado. Um Nobre que é negado uma renúncia por 
um templo para se afiliar a outro templo segundo o § 328.7 pode ter sua negação apelada para o 
Comitê de Reclamações e Recursos pelo templo ao qual procura se afiliar. Nesse caso, cada 
templo 
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 envolvido pode enviar os fatos e informações pertinentes sobre o pedido de consentimento, ou 
pedido de renúncia, e a negação, e qualquer outra informação solicitada pelo comitê, por escrito, 
ao comitê. O comitê deve então determinar a questão unicamente nas informações enviadas. Se 
determinar que existe uma boa causa para a concessão do pedido de renúncia, emitirá sua decisão 
em conformidade e essa decisão terá força e efeito de renúncia. 
 (3) Finalidade. O apelo nos parágrafos (1) e (2) deve ser feito dentro de 30 dias, e não haverá 
recurso disso. 

(c) Procedimento para Outros Apelos. Em todos os recursos interpostos ou atribuídos 
ao Comitê de Reclamações e Recursos, o procedimento estabelecido para recursos disciplinares 
deve ser seguido na medida em que seja aplicável. 

Alterado. 1985 
ARTIGO 9 

Associações de Shriners 
§ 209.1 Associações de Templos. 

(a) Carta. Qualquer número de templos pode formar uma associação de templos para a 
realização de convenções para fins puramente fraternos quando e se a Shriners International 
emitir uma carta para o mesmo. A carta pode ser alterada, suspensa ou revogada por ação da 
Shriners International. 

(b) Templo e Ação de Associação. Qualquer proposta para formar uma associação de 
templos deve ser aprovada pelos templos envolvidos por deliberação em uma reunião declarada, 
ou em uma reunião especial especificando minuciosamente a finalidade. Qualquer proposta para 
adicionar ou excluir um templo de uma associação de templos, deve ser aprovada pelo templo 
para ser adicionado ou excluído por resolução em uma reunião declarada, ou em uma reunião 
especial especificando minuciosamente a finalidade; e a proposta será então considerada pela 
associação e sua posição relatada ao Secretário Imperial. 

(c) Publicação. A proposta de formar uma associação ou alterar a sua adesão deve ser 
enviada por um Representante ao Secretário Imperial, por escrito e na forma a ser proposta, pelo 
menos sessenta dias antes da Sessão Imperial da Shriners International em que deve ser 
submetida; e toda proposta desse tipo será publicada com aviso da Sessão Imperial. 

(d) Práticas proibidas. Nenhuma associação formada nos termos deste acordo deve 
endossar, por deliberação ou de outra forma, qualquer candidato para cargos eletivos em 
qualquer templo ou Shriners International, ou adotar qualquer resolução ou tomar qualquer ação 
sugerindo, defendendo, propondo, endossando ou se opor a qualquer legislação ou ação da 
Shriners International. 

(e) Constituição e Estatuto Social. Uma associação de templos pode ter uma 
constituição e estatutos consistentes com a lei do Shrine; que, juntamente com as respectivas 
alterações, estão sujeitas à aprovação da Jurisprudência 
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e Comitê de Leis e o Potentado Imperial. A sua constituição e os estatutos, juntamente com as 
respectivas alterações, devem ser arquivados no Secretário Imperial. As associações de templos 
estão sujeitas à regulamentação da Shriners International. 

(Certificado na página 183 [Form #12A] tem que acompanhar a inscrição para a 
aprovação dos esstatutos.) 

 (f) Reuniões. Uma associação de templos deve receber a autorização prévia por escrito 
do Potentado Imperial para as datas e locais de suas reuniões. Quando um pedido escrito para 
uma data ou local de reunião for recebido, o Potentado Imperial, após consulta do oficial 
imperial, que será Potentado Imperial durante a reunião de acordo com a progressão normal, 
deverá responder por escrito, o mais tardar três anos antes da reunião solicitada, data ou noventa 
dias a partir da data em que o pedido escrito é recebido, o que ocorrer mais tarde. A falta de 
resposta antecipada deve ser considerada a aprovação da data ou do lugar solicitado. Alterado. 
1972, 1980, 1984, 1992, 2000 
§ 209.2 Associações de Unidades. 

(a) Organização. Nenhuma associação de unidades, a menos que seja anexada a uma 
Associação de Templos do Shrine, deve ser organizada sem a permissão expressa por escrito do 
conselho de administração. 

(Certificado na página 186 [Form #15] tem que acompanhar a inscrição para a 
aprovação dos esstatutos.) 

 (b) Estatutos. 
(1) Os estatutos de uma associação de unidades só serão efetivos após terem sido aprovados pelo 
Potentado Imperial; e, igualmente, as emendas a este só serão efetivas após sua aprovação. 
(2) O estatuto de qualquer associação de unidades que seja apropriada a uma associação de 
templos e quaisquer alterações a tais estatutos deve ser submetido ao presidente da associação 
de templos para sua aprovação antes de ser arquivado com o Potentado Imperial. 
(O certificado na página 186 [Formulário # 15] deve acompanhar (1). O certificado na página 
182 [Formulário # 12] deve acompanhar (2).) 

(c) Regulamento. Toda associação de unidades está sujeita à regulamentação da Shriners 
International, a qualquer associação de templos a que é apropriada, e aos potentados dos templos 
nas jurisdições das quais se reúne de tempos em tempos. 

(d) Autoridade Potentado Imperial. Por violação da lei do Shrine ou por outra causa, 
o Potentado Imperial pode prender a carta e suspender as atividades de qualquer associação de 
unidades. 

(e) Autoridade do Poder do Templo. Nada feito de acordo com esta seção afetará os 
poderes de qualquer potentado no que diz respeito ao controle de unidades do templo. 

(f) Práticas Proibidas. Nenhuma associação de unidades deve endossar, por resolução 
ou de outra forma, qualquer candidato para escritório eletivo em qualquer templo ou Shriners 
International, ou adotar qualquer resolução ou tomar qualquer ação  
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 sugerindo, defendendo, propondo, endossando ou se opor a qualquer legislação ou ação da 
Shriners International. 

(g) Reuniões. Uma associação de unidades deve receber a autorização prévia por escrito 
do Potentado Imperial para as datas e locais de suas reuniões. Alterado. 1979, 1984 
§ 209.3 Associações de Clubes Shriners. 

(a) Organização. Em qualquer estado ou combinação de estados onde nenhum 
templo foi fretado, os clubes do Shrine podem formar Associações Shrine Clube para a 
realização de convenções para fins puramente fraternos com a permissão por escrito do 
Potentado Imperial ou seu designado. 

(b) Shrine Club e Associação de Ação. Qualquer proposta para formar uma 
Associação de Clubes de Shrine deve ser aprovada pelo clube do Shrine envolvido por resolução 
em uma reunião declarada, ou em uma reunião especial especificando especificamente a 
finalidade de lá. Qualquer proposta para adicionar ou excluir um clube Shriner de uma 
Associação de Clubes Shrine, deve ser aprovado pelo clube Shrine para ser adicionado ou 
excluído por uma resolução em uma reunião declarada, ou uma reunião especial especificando 
especificamente a finalidade; e a proposta será então considerada pela Associação e sua posição 
sobre o assunto relatada ao Potentado Imperial ou a sua pessoa designada. 

(c) Estatutos. Os estatutos de uma Associação de Clubes de Shrine só serão efetivos 
depois de terem sido aprovados pelo Potentado Imperial ou seu designado; e, igualmente, as 
alterações ao mesmo só serão efetivas após sua aprovação. 

(d) Regulamento. Toda Associação de Clubes de Shrine está sujeita a regulação pela 
Shriners International e pelo Potentado Imperial ou seu designado. 

(e) Autoridade Imperial Potentada. Por violação da lei do Shrine ou por outras 
causas, o Potentado Imperial pode prender a carta e suspender as atividades de qualquer 
Associação de Clubes de Shrine. 

(f) Práticas Proibidas. Nenhuma Associação de Clubes do Shrine deve endossar 
por resolução ou de qualquer outra forma, qualquer candidato para cargos eletivos em qualquer 
clube do Shrine, templo ou Shriners International, ou adotar qualquer resolução ou tomar 
qualquer ação sugerindo, defendendo, propondo, endossando ou se opor a qualquer legislação 
ou ação da Shriners International. 

(g) Reuniões. Uma Associação de Clubes do Shrine deve receber a autorização 
prévia por escrito do Potentado Imperial ou seu designado para as datas e locais de suas reuniões. 
Adicionado. 2013 

ARTIGO 10 
Princípios da Ordem e Ética 

 
§ 210.1 Irmandade. Shriners são irmãos. Nós compartilhamos um credo comum, metas e valores 

comuns. 
Adicionado. 1991  
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§ 210.2 Crenças. 
Shriners acredita em Deus e  que Ele criou o homem para servir os seus propósitos, entre 

os quais o serviço aos outros em seu nome. 
Acreditamos que cuidar dos menos afortunados, especialmente das crianças que sofrem 

de queimaduras e doenças incapacitantes, é a nossa chamada institucional. 
Somos patriotas, cada um disposto a servir seu país com fidelidade e coragem. 

Apreciamos a independência sob a lei e a liberdade com responsabilidade. 
Nós honramos a família. Nós respeitamos nossos pais, esposas e filhos. Devemos incutir 

nos nossos filhos os princípios deste credo e a herança a partir da qual ele emana. 
Como indivíduos, nos comprometemos com a integridade, virtude e nobreza de caráter. 

Nossas intenções serão honrosas, nossas relações serão confiáveis e nossos espíritos perdoando 
uns aos outros. 

Como irmãos, nos oferecemos afeição e respeito fraternos. Juntos nos apoiaremos 
mutuamente na adesão a este credo, para que nós e nossas comunidades sejam os melhores por 
nossa fraternidade e seus princípios. 

Como Shriners, buscamos além de nós para atender às necessidades dos outros, 
especialmente as crianças que não podem se ajudar. Acreditamos que os Hospitais Shriners para 
Crianças são a maior filantropia do mundo, e convidamos uns com os outros para apoiar seus 
"templos de misericórdia" com espírito, tempo, talento e meios. 

Adicionado. 1991 
§ 210.3 Objetivos. Os objetivos da Ordem são puramente fraternos e filantrópicos. 
Adicionado. 1991 
§ 210.4 Valores. 
(a) O Shrine é uma organização distintamente privada. 
(b) Seus membros apreciam seu direito à privacidade, liberdade de associação 

expressiva e liberdade de associação íntima. 
(c) Seus membros têm controle sobre a governança interna da Ordem. 
(d) Seus templos não devem ser operados com fins lucrativos. 
(e) A adesão à Ordem não pode ser usada para fins comerciais, políticos ou sectários. 

Adicionado. 1991 

§ 210.5 Seleção. Os Nobres devem ser recrutados e selecionados a partir de candidatos que 
acreditam no credo, metas e valores da Ordem. Essas crenças comuns promoverão a harmonia 
em nossos assuntos internos e em todos os nossos compromissos. Adicionado. 1991 

§ 210.6 Obrigação. Todos os Nobres devem respeitar os princípios da Ordem conforme 
estabelecido nas seções anteriores deste Artigo. Adicionado. 1991 

§ 210.7 Código de Ética. Os oficiais e diretores da Shriners International, uma corporação de 
Iowa, e todos os que podem ser eleitos ou nomeados para cargos de autoridade, a fim de cumprir 
a responsabilidade conferida   
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sobre eles pelos Representantes, e para manter a integridade da Ordem, e todos os templos do 
Shrine, seus membros dos divisões eleitos, seus oficiais nomeados e toda a Nobreza, devem 
respeitar este Código de Ética. 

(a) Obedecer a lei da terra (Constituição) e os estatutos e estatutos da Ordem, 
aderindo ao espírito, bem como a sua carta. 

(b) Demonstrar os mais altos padrões de integridade pessoal, veracidade e 
honestidade em todas as suas atividades fraternas; administrar os assuntos da Ordem com 
imparcialidade, eficiência e eficácia e de uma maneira que melhore seu bom nome e missão. 

(c) Certificar-se de que suas informações são precisas quando se fala em nome da 
Ordem; divulgar quando eles estão afirmando suas opiniões pessoais; e ser escrupuloso na 
representação de sua autoridade e evitar enganar aqueles com quem eles lidam. 

(d) Abordar seus deveres organizacionais e operacionais com uma atitude positiva e 
apoiar de forma construtiva a comunicação aberta, criatividade, dedicação e compaixão; trazer 
crédito para a Ordem pelo seu comportamento público; aceitar como dever pessoal a 
responsabilidade de permanecer informado sobre questões importantes e críticas que afetam a 
Ordem; e evitar aceitar uma tarefa se não puderem efetivamente, com competência e devolução 
atempada responsabilidades da tarefa. 

(e) Exercer seu julgamento independente no melhor interesse da Ordem e livre de 
influências e lealdades comprometedoras; e agir de forma responsável e de boa fé, e de uma 
maneira não projetada ou destinada a trazê-los de ganhos pessoais da execução de seus deveres 
fraternos. 

(f) Dar aviso, de forma consistente com os estatutos da corporação, de qualquer 
dualidade de interesse ou possível conflito de interesses e torná-lo uma questão de registro; 
informar qualquer interesse direto ou indireto em um indivíduo ou organização que proponha 
ou esteja envolvido em uma transação com a Ordem; e, depois disso, abster-se de votar sobre o 
assunto ou a transação ou de outra forma tentar exercer influência sobre o assunto ou a transação. 

(g) Abster-se de usar fundos ou ativos da Ordem para obter ganhos pessoais; abster-
se de receber qualquer valor para influenciar suas ações; e abster-se de conceder ou aceitar 
favores para ganhos pessoais. 

(h) Informar o comportamento antiético ou inadequado de diretores ou diretores ao 
conselho de administração, quando a resolução informal não é efetiva. 

(i) Abster-se de usar seus cargos oficiais ou influenciar tanto para, ou contra, 
qualquer candidato para cargos públicos. 

(j) Sirva com respeito, preocupação, cortesia e capacidade de resposta, 
reconhecendo que o serviço à Ordem está fora de serviço para si. 

Adicionado. 1997. Alterado. 1998 
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ARTIGO 11 
Orçamento e Receitas 

 
§ 211.1 Orçamento. 

(a) Lugar. A Shriners International deve adotar um orçamento em sua Sessão 
Imperial anual para o ano fiscal. 

(b) Tempo. No caso de a Sessão Imperial anual da Shriners International durar dois 
dias ou mais, então a ação sobre o orçamento será tomada no dia anterior ao último dia da Sessão 
Imperial anual, a menos que seja de outra forma ordenado pela Shriners International. 

§ 211.2 Dispensas do Templo. Uma taxa de US$1.000,00 será paga à Shriners International com 
cada pedido de dispensa para formar e abrir um templo. 

Alterado. 2015 
§ 211.3 Cartas do Templo. Uma taxa de US$1.500,00 será paga à Shriners International após a 

emissão de cada carta de um templo. 
Alterado. 2015 
§ 211.4 Diploma para Candidatos. Uma taxa de US$2,50 será paga à Shriners International por 

cada candidato iniciado pelo templo do qual ele se torna membro; e o Secretário Imperial deve 
emitir um diploma para cada candidato iniciado. 
§ 211.5 Taxa Per Capita. 

(a) Quantidade. Cada templo deve pagar um imposto per capita anual para a 
Shriners International de US$30,00 por cada membro do templo, diferente da per capita dos 
membros da vitalícios, calculados na assinatura do templo a partir do primeiro dia de janeiro de 
cada ano. 

Alterado. 1988, 1991, 1999, 2003, 2015 
(b) Adicionado a Cota. O valor total do imposto per capita deve ser adicionado aos 

honorários anuais de cada membro, exceto os membros per capita de vida, a menos que o templo, 
por voto afirmativo em uma reunião declarada após a adoção da alteração de 2003, opte por 
absorver todo ou parte do imposto per capita devido por dívidas de membros vitalícios criados 
por pagamento de duvidosos de acordo com §322 (a) (2). Alterado. 1991, 1993, 1999, 2003 

(c) Pagamento. O taxa anual per capita será pago à Shriners International da 
seguinte forma: 

(1) Até 31 de março, 50%; 
(2) Até 1 de junho, 35%; e 
(3) Até 1 de outubro, os restantes 15%. 

Qualquer templo que não cumpra o taxa per capita nas datas definidas deve pagar uma 
penalidade adicional de 7% por esse pagamento tardio em cada caso de atraso de pagamento, a 
menos que essa penalidade seja dispensada pelo Potentado Imperial por uma boa causa mostrada 
mediante solicitação escrita do templo.  
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(d) Membros subsequentes. O imposto per capita também deve ser cobrado de 
membros reintegrados ou afiliados ao longo do ano, desde que seu imposto per capita para o ano 
de então não tenha sido pago e de candidatos iniciados durante o ano de janeiro a outubro, sem 
redução proporcional. Este imposto per capita deve ser remetido para a Shriners International 
no final do mês em que é recebido pelo templo. O imposto per capita não será coletado de 
candidatos iniciados em novembro ou dezembro para o ano de 2008 e não remitidos ao 
Tesoureiro Imperial. 

Alterado. 1988, 1989, 2012 
(e) Distribuição. Do imposto anual per capita, 50 centavos serão separados e 

utilizados para tal ajuda financeira em conexão com a atual Sessão Imperial anual da Shriners 
International, conforme o Potentado Imperial julgar necessário. O saldo do imposto anual per 
capita deve ser utilizado para despesas gerais da Shriners International. 

Alterado. 1999, 2003 
(f) Membros associados. Um membro associado de um templo não é obrigado a 

pagar um imposto per capita. O imposto per capita de tal membro deve ser pago através do 
templo em que ele detém sua associação regular. 

Adicionado. 1991 
(g) Per capita do membro vitalício. Um Nobre pode pagar ao seu registrador do 

templo uma soma igual a 30 vezes o imposto per capita atual e, depois disso, ele está isento do 
imposto anual per capita. O secretário do templo deve entregar prontamente o pagamento per 
capita da vida à Shriners International, com o nome e endereço do membro. O secretário do 
templo deve entrar na isenção nos registros do templo e, posteriormente, não deve incluir esse 
membro isento ao computar e pagar o imposto anual per capita para a Shriners International. 

O pagamento de imposto per capita anterior deve, para sempre, ser propriedade da Shriners 
International e deve ser reservado e investido prudentemente pela Shriners International. Apenas 
os juros sobre esse assunto podem ser retirados a cada ano e esses juros serão utilizados para 
despesas gerais da Shriners International e a distribuição citada na subseção (e) acima. 

Adicionado. 1999 
(h) Crédito. Um templo pode tomar crédito e deduzir da sua remessa todos os 

impostos per capita não pagos do ano anterior ocasionados pela morte ou suspensão. 

Adicionado. 2004 
§ 211.6 Autorizações da Associação do Shrine. Uma taxa de US$25,00 será paga à Shriners 

International com cada pedido de uma carta para uma associação de templos. 
§ 211.7 Taxas do Hospital. Cada templo deve remeter sua taxa hospitalar, conforme exigido pelo 

artigo § 332.3, ao Tesoureiro Imperial; mas a taxa hospitalar deve ser 
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tratada como um fundo fiduciário para uso e benefício dos Hospitais e não como receita para a 
Shriners International. 

ARTIGO 12 
Ritual 

 
§ 212.1 Promulgação. O ritual da Ordem será promulgado pela Shriners International; e nenhum 

templo pode se desviar disso. 
Alterado. 2011 
§ 212.2 Emendas, Alterações ou Adições. Não serão feitas emendas, alterações ou adições ao 

ritual, exceto pela Shriners International. 
Alterado. 2011 
§ 212.3 Tradução. O conselho de administração pode autorizar o ritual a ser traduzido para 

qualquer idioma que considere apropriado. 
Adicionado. 2011 
§ 212.4 Taxa. Rituais podem ser fornecidos em formato impresso ou eletrônico. As cópias 

impressas estão disponíveis por uma taxa de US $ 2,00 por cópia. 
Adicionado. 2011 

 
ARTIGO 13 

Fez, Emblemas, Cores e Joias 
§ 213.1 Fez. A cobertura exclusiva da Ordem deve ser o fedor vermelho marroquino adornado 

com uma borla preta no lado esquerdo. Alterado. 1984 
(a) Joia e Nome do Templo. O nome do templo do qual o Nobre é um membro ativo, 

juntamente com um fac-símile de uma cimitarra e a parte da joia da Ordem que consiste no 
crescente, esfinge e estrela, pode ser bordada no fez com lingotes de ouro ou prata ou seda. 

(b) Títulos. O Capelão Imperial, os Potentados, os ex- Potentados, os secretário, os 
Grandes Mestres e os membros do Divã podem ter seus títulos bordados em letras pequenas em 
joias de ouro ou prata, de seda ou de strass em uma linha abaixo do emblema no fez. Membros 
ativos de unidades oficiais uniformizadas ou clubes oficiais de um templo, também podem ter o 
nome de suas unidades ou clubes em uma linha abaixo do emblema no fez. Qualquer nomeado 
oficial de um Potentado Imperial ou Potentado pode ter seu título abaixo do emblema como 
acima para o mandato de sua nomeação. Alterado. 1984 

(c) Oficiais da Imperial. O Potentado Imperial deve ter uma fileira de 5 estrelas de 
ouro sob o emblema em seu fez. Cada ex- Pastoral Imperial deve ter uma fileira de 5 estrelas, as 
2 mais externas de prata e as outras 3 de ouro. Cada um dos outros oficiais imperiais, passado 
ou atual, terá uma fileira de 3 estrelas douradas sob o emblema em seu fez.  
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(d) Adorno. O bordado no fez pode ser adornado com jóias de strass de um tamanho 
não superior ao oficialmente reconhecido pela Shriners International como número 12. Não é 
possível usar mais de dois pinos ou fivelas, sem adornos suplementares, para garantir a borla no 
lugar. 

Alterado. 1992 
(e) Fez, como e quando usado. O fez deve ser usado na sua forma adequada sem 

esmagamento, rugas ou alterações; e nenhum dispositivo, ornamento, título, redação ou adorno 
diferente do permitido por esta seção pode ser usado no fez. O fez pode ser usado apenas em 
reuniões e encontros de Nobres sob a autoridade de algum corpo legal da Ordem. Pode não ser 
usado quando ou quando proibido pelo Potentado Imperial. 

§ 213.2 Emblemas. Os emblemas da Ordem são o Crescente, a Cimitarra, a Pirâmide, a Cabeça da 
Esfinge, a Esfinge Feminina, a Ursa, o Sol, a Lua e as Estrelas. 

§ 213.3 Cores. As cores da Ordem são vermelhas, verdes e amarelas. 
§ 213.4 Joias. A joia da Ordem é o Crescente, formado por 2 unhas de uma pata de tigre, unidas 

em suas bases com uma faixa de ouro, com um anel na base a partir do qual é suspenso com os 
pontos para baixo. A banda de ouro é decorada com a Sphinx Head de um lado e uma Pirâmide 
com Urna do outro; e gravados em seus lados são o nome de seu dono e a data em que recebeu 
a Ordem. Dentro do círculo está a palavra "Alá" e o lema "Robur et Furor". Cada Nobre tem o 
direito de usar a joia. A joia pode não ser combinada com emblemas de qualquer outra 
organização, maçônica ou profana. 

§ 213.5 Ornamentos do Uniforme Iate. As estrelas podem ser usadas para denotar classificação 
quando usadas no clube do iate do Shrine ou nos uniformes da unidade de iate, desde que essas 
estrelas não sejam exibidas no fez. Os emblemas de classificação e uniformes devem ser 
conforme prescrito pelo uniforme e códigos de vestimenta dos estatutos de cada clube de iate ou 
iate, em conformidade com a lei do Shrine, e exigem a aprovação do templo potentado. 

Adicionado. 1997 
§ 213.6 Pin de Membros de 25 anos. Qualquer Nobre que tenha sido membro da Ordem por 25 

anos ou mais, pode usar a joia da Ordem como uma lapela, combinada com os números 25, em 
um projeto aprovado pelo conselho de administração. 

Alterado. 1981 
ARTIGO 14 

Fiscal e Jurídico 
 

§ 214.1 Obrigações. Os títulos de fidelidade corporativa devem ser obtidos à custa da Shriners 
International, na forma e montante aprovados pelo Potentado Imperial e pelo Conselho Geral, 
indenizando a Shriners 
  



  

42  

International contra perdas resultantes de infidelidades, defalcação ou apropriação indevida de 
oficiais, funcionários ou agentes de fundos, bens e valores mobiliários de propriedade ou sob o 
controle da Shriners International. 

§ 214.2 Cheques, Pagamentos ou Transferência de Fundos. As transferências de fundos e o 
pagamento de obrigações desta corporação devem ser feitos e de depositários aprovados pelo 
Conselho de Administração, de acordo com os procedimentos adotados pelo Conselho de 
Administração. Estes podem incluir: 

(a) Telegrama e outros recibos eletrônicos de transferência de fundos entre, ou 
através, de depositários desta corporação; ou 

(b) Telegrama e outra transferência eletrônica de remessas para pagamento de 
obrigações desta corporação; ou 

(c) Cheque, adiantamento ou cheque nominal de folha de pagamento para pagamento 
de obrigações desta corporação. 

Alterado. 1979, 1999 
§ 214.3 Auditor Imperial, Firma de Auditoria e Relatórios de Auditoria. 
(a) Auditor Imperial. 

(1) Ele deve ser um Nobre e um contador público, ou autônomo certificado. 
(2) Deve, conforme solicitado pelo Conselho de Administração, aconselhar e consultar os 
funcionários e agentes da Shriners International sobre contabilidade, auditoria e assuntos 
relacionados, realizar auditorias especiais e internas, prestar assessoria financeira independente 
e desempenhar outras funções apropriadas. 
(3) Ele será o presidente do Comitê de Finanças e Auditoria da Shriners International. 

Alterado. 1999 
(4) Ele deve atuar como ligação entre a empresa de auditoria, o Comitê de Finanças e Auditoria 
e o Conselho de Administração. 

(b) Firma de Auditoria, Auditorias e Relatórios de Auditoria. O Conselho de 
Administração, depois de receber as recomendações do Comitê de Finanças e Auditoria, deve 
selecionar uma empresa, ou empresas, de contadores públicos certificados ou fretados para 
realizar auditorias designadas das demonstrações financeiras desta corporação e as empresas 
anexas e afiliadas autorizadas pelo Conselho de Administração de Diretores. 

Alterado. 2007 
(1) Antes do primeiro dia de maio, ou outra data acordada de cada ano, a empresa de auditoria 
selecionada deve completar uma auditoria das demonstrações financeiras desta corporação e: 

(i) A empresa de auditoria deve apresentar um relatório escrito da auditoria com as 
demonstrações financeiras anexas. Deve apresentar um relatório escrito separado que indique as 
suas conclusões e recomendações sobre os controles externos e internos, ou uma declaração de 
que não possui tais recomendações. Essa auditoria anual deve ser realizada de acordo  
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com padrões de auditoria geralmente aceitos. O relatório da empresa de auditoria com as 
demonstrações financeiras anexas deve ser impresso e uma cópia enviada pelo menos 30 dias 
antes da Sessão Imperial anual, juntamente com o aviso da Sessão Imperial anual, para cada 
Representante. Outras cópias devem ser disponibilizadas na ou antes da Sessão Imperial anual 
para qualquer indivíduo Nobre, solicitando o mesmo por escrito. A pedido, os detalhes de todas 
as transações para o ano auditado devem ser disponibilizados a qualquer Representante. 

(ii) A empresa de auditoria, se solicitado pelo conselho de administração, fornecerá um 
relatório separado e escrito sobre suas recomendações para controles externos e internos 
relativos aos depositários, conforme descrito nesta seção deste estatuto social, de modo a garantir 
salvaguardas adequadas, ou uma declaração escrita de que não possui tal recomendação. Uma 
cópia deste relatório separado será apresentada ao Comitê de Finanças e Auditoria e ao  
Tesoureiro Imperial, juntamente com uma cópia do relatório e as demonstrações financeiras 
anexas exigidas por esta seção deste estatuto social. 
(2) Na data acordada, a empresa de auditoria selecionada deve realizar uma auditoria das 
demonstrações contábeis das corporações anexas e afiliadas autorizadas pelo conselho de 
administração e apresentar um relatório escrito da auditoria nas demonstrações financeiras das 
empresas. Deve apresentar um relatório escrito separado que indique as suas conclusões e 
recomendações relativas aos controles internos ou uma declaração de que não possui tais 
recomendações. Essa auditoria deve ser conduzida de acordo com as normas de auditoria 
geralmente aceitas. 

Alterado. 1989, 1999, 2007, 2009 
§ 214.4 Conselho Geral. O Conselheiro Geral será um Nobre e um membro do Bar que é 

aprendido e experiente na lei. Ele deve assessorar e consultar os oficiais e agentes da Shriners 
International sobre a lei da terra, prestar o aconselhamento jurídico e assistência que seja 
necessário para a transação adequada dos seus negócios e executar quaisquer outras funções 
devidamente delegadas a ele. Ele terá o direito ao chão em qualquer Sessão Imperial. Ele será 
encarregado e responsável pelo Conselho de Administração e pela conduta e tratamento de todos 
os assuntos legais que lhe são atribuídos. Todos os arquivos, registros e documentos pertencem 
à Shriners International, mas devem ser mantidos sob seu controle no espaço e localização 
fornecidos e ordenados pelo Conselho de Administração. 

Alterado. 1967 
§ 214.5  Indenização. 
(a) Cada diretor, funcionário e membro do comitê será indenizado pela corporação 

contra qualquer reclamação de responsabilidade a que ele esteja sujeito em razão de seu serviço 
em tal capacidade ou em razão de qualquer ação ou  
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omissão em tal capacidade. A corporação deve pagar todas as despesas razoavelmente incorridas 
por ele, quando incorridas, em conexão com qualquer reclamação, se ele fornecer à corporação, 
por escrito, sua declaração de que ele se comportou de boa fé e seu acordo para reembolsar a 
corporação por tais despesas,se for determinado. depois por um julgamento final não recorrível 
de um tribunal de jurisdição competente. que seu ato ou omissão não era de boa fé. Em nenhum 
caso, no entanto, ele será indenizado: 

(1) Contra qualquer responsabilidade decorrente de sua própria falta intencional ou a 
derivação de qualquer benefício impróprio de tal ato ou omissão; 
(2) Em conexão com qualquer processo pelo direito da corporação em que ele foi 
julgado responsável pela corporação; ou 
(3) Em conexão com qualquer processo, envolvendo ou não uma ação na sua 
capacidade oficial, no qual ele foi julgado responsável com base em que o benefício 
pessoal foi recebido indevidamente por ele. 

(b) Antes de qualquer indenização, uma determinação deve ser feita, conforme 
previsto pela lei de Iowa, que a indenização é permitida nas circunstâncias porque o indivíduo 
cumpriu o padrão de conduta aqui exigido. 

(c) O montante pago em nome de qualquer diretor, funcionário ou membro do comitê 
de acordo com a subsecção (a) não deve exceder suas despesas reais e necessárias. 

(d) O direito de indenização previsto na alínea (a) não é exclusivo; e ele receberá 
quaisquer outros benefícios aos quais ele tenha direito por lei. 

(e) Qualquer diretor, funcionário ou membro do comitê, sujeito ou ameaçado de 
litígio para o qual ele pode ter indenização nos termos da subsecção (a), deve notificar 
imediatamente o Conselho Geral de tais litígios ou litígios ameaçados. 

Adicionado. 1992 
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PARTE III 
Normas para a Administração dos Templos 

ARTIGO 20 
Nome e Selo do Templo 

 
§ 320.1 Nome. Cada templo deve selecionar um nome apropriado, aprovado pela Shriners 
International. 
§ 320.2 Selo. Todo templo deve ter um selo, com seu nome e localização. Uma impressão 
e fac-símile do selo devem ser guardadas com o Secretário Imperial. 

ARTIGO 21 
Bandeira do Templo 

 
§ 321.1 Dimensões. A bandeira oficial do templo da Ordem é de nylon, aproximadamente 5 ft. 
2 in. (157,48 cm) no comprimento, 3 ft. 6 in. (106,68 cm) na Altura. 
§ 321.2 Cores. As cores são: Superior, ¼ vermelha; meio, ½ amarela; inferior, ¼ verde; 
amarrado com borda amarela de 2½ in. de franja de nylon. 
§ 321.3 Texto. Apenas o seguinte texto pode ser exibido: na banda vermelha, o nome do templo; 
na banda amarela, as letras maiúsculas SHRINERS INTERNATIONAL, em conexão com a 
emblemática joia suspensa de uma cimitarra; na banda verde, o nome da cidade e local onde o 
templo está localizado. 
§ 321.4 Pessoal. É anexado à cabeça do pique uma estrela de 4,5 polegadas de largura por 9 
polegadas e crescente com os pontos para cima e um fio de nylon amarelo de ¼ de polegada 
com 9 pés de comprimento com borlas. 
§ 321.5 Venda. O direito exclusivo de comercialização da bandeira é do Shriners International,  
a qual deve vender as bandeiras aos templos. 

ARTIGO 22 
Carta e Localização do Templo 

 
§ 322.1 Reconhecimento. Somente os templos com carta constitutiva ou dispensados pela 
Shriners International são reconhecidos como parte da Ordem. 
§ 322.2 Autoridade. Uma carta constitutiva ou dispensa da Shriners International constitui a 
autoridade de um templo para se encontrar e trabalhar. 
§ 322.3 Exposição de Carta Constitutiva. A carta constitutiva deve ser devidamente 
preservada e exibida de forma proeminente.  
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§ 322.4 Perda de Carta Constitutiva. Se uma carta constitutiva é perdida ou destruída, o 
templo deve se escrever imediatamente para a Shriners International e solicitar uma cópia, para 
a qual serão cobrados US$25,00. 
§ 322.5 Alteração de Local. Um Templo pode mudar de local da seguinte maneira: 

(a) Proposta. A proposta para alterar a localização do templo deve ser feita por escrito e 
assinada por pelo menos 100 membros do Templo, apresentando a motivação e os detalhes da 
proposta. Tal proposta deve ser apresentada ao Potentado. 

(b) Aviso. Em seguida, o Potentado deve dirigir o Secretário para enviar um aviso da 
proposta a cada membro do Templo, declarando que uma reunião do Templo será realizada 
dentro de 90 dias para votar sobre a proposta. 

(c) Reunião. Antes do prazo de 30 dias após a recepção da proposta pelo Potentado, ele 
fixará a hora e o local da reunião e notificará o Secretário. 

(d) Hora e Local. Daqui em diante, não menos de 20 dias nem mais de 30 dias antes da 
reunião, o Secretário enviará a cada membro do Templo um aviso informando a hora e o local 
exatos onde será realizada a reunião para apreciação da proposta. 

(e) Voto. Se dois terços ou mais dos membros votantes na reunião estiverem a favor da 
mudança da localização do templo, o resultado da eleição deve ser comunicado ao Secretário 
Imperial pelo menos sessenta dias antes da Sessão Imperial da Shriners International, na qual 
ele deve ser enviado. Todas essas propostas serão publicadas com aviso da Sessão Imperial. 

Alterado. 1984 
(f) Shriners International. A Shriners International pode aprovar a proposta se entender 

que tal mudança vai ao encontro do interesse da Ordem e, neste caso, deverá solicitar uma 
alteração na carta constitutiva, alterando a localização do Templo. 

 
ARTIGO 23 

Membros do Templo 
 

§ 323.1 Templo; Como foi Constituído. Um Templo é composto por seus oficiais e tantos 
membros quanto venha admitir. 

§ 323.2 Petição, Formulário. Cada pedido de adesão deve conter a recomendação escrita de dois 
membros do Templo a que o pedido é feito. 

§ 323.3 Pré-requisito para Adesão. 
(a) Pré-requisito. Um Templo pode não aceitar uma petição de um candidato, a menos que 

ele seja Mestre Mason regular ativo em uma Grande Loja que atenda aos padrões de 
reconhecimento da Grand Masters Conference na América do Norte, Confederação maçônica 
interamericana (CMI) ou a Conferência Mundial de Grand Lodges. Alterado. 1988, 1990, 1996, 
1997, 1998, 1999, 2000, 2013   
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(b) Pré-requisito único. Um Templo pode não adicionar ou tirar as qualificações de um 
membro para facilitar a sua adesão nos Templos, tal como consta nesse estatuto. 

Alterado. 2000 
§ 323.4 Residência do Candidato. 

(a) Residência Atual. Um candidato deve residir por pelo menos 6 meses na jurisdição 
do Templo ao qual ele solicita a adesão ou deve ter uma renúncia. 

(b) Definição. A residência é definida como o local onde o candidato de boa fé tem a sua 
morada. 

(c) Residência Aberta. Qualquer Templo pode receber e agir sobre a petição de um 
candidato cuja residência não seja da jurisdição de outro Templo, ou que atenda aos requisitos 
do §328.6. 

(d) Forças Armadas e Corpo Diplomático. Qualquer membro das forças armadas ou 
serviço diplomático de seu país pode solicitar ingresso a qualquer Templo dentro da jurisdição 
da qual ele possa, no momento, estar atuando, sem referência ao seu local de residência e, em 
seguida, após a eleição conforme previsto no §323.5 pode ser iniciado e se tornar um membro 
do templo. Alterado. 2011 
§ 323.5 Votação. 

(a) Favorável. A votação é favorável se, depois da apresentação de um relatório sobre a 
petição de um candidato, aparecerem menos de 3 bolas pretas, neste caso, ele é eleito para a 
adesão ao Templo e poderá ser iniciado oportunamente. 

(b) Adversas. Se a cédula revelar 4, ou mais, bolas pretas, o candidato é rejeitado. Se a 
cédula revelar 3 bolas pretas, outra cédula é passada imediatamente. Se 3 bolas pretas 
aparecerem pela segunda vez, o candidato é rejeitado, 

(c) Objeção Escrita. Uma objeção escrita, assinada por pelo menos 3 membros ativos do 
Templo, apresentada ao Potentado ou ao Secretário antes do início do tempo de votação, tem o 
mesmo efeito que uma cédula adversa. 

(d) Prazo de Exceção Escrita. Nos Templos onde a notificação por escrito de todas as 
petições dos candidatos foi enviada aos membros, pelo menos uma semana antes da data fixada 
para a votação, qualquer objeção escrita prevista na subsecção (c) deve ser recebida pelo 
Potentado ou pelo Secretário pelo menos 48 horas antes do horário especificado no aviso para a 
votação. 

(e) Finalidade. Depois que a votação é completada e os candidatos são declarados eleitos 
e notificados, nenhuma objeção pode ser feita a partir de então com relação aos candidatos, a 
menos que seja ordenada pelo voto do templo. 

(f) Reaplicação. Um candidato rejeitado não pode se candidatar novamente por 13 
semanas. Alterado. 1973 

(g) Rotação Alternativa. Não obstante, os procedimentos estabelecidos nas subseções (a) 
a (f) acima, Aahmes Shriners, Abdallah Shriners, Ainad Shriners, Al Bedoo Shriners, Algerian 
Shriners, Almas Shriners,   
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Amara Shriners, Ararat Shriners, Bagdad Shriners, Beni Kedem Shriners, Cairo Shriners Gizeh 
Shriners, Hejaz Shriners, Jamil Shriners, Karnak Shriners, Shriners Madian, Moslah Shriners, 
Sahra Shriners, Saladin Shriners e Scimitar Shriners, devem utilizar o seguinte procedimento de 
votação alternativo: Após um relatório sobre a petição de um candidato, as cédulas devem ser 
distribuídas, marcadas, coletadas e contadas na presença da Nobreza. Se a maioria das cédulas 
forem favoráveis, o candidato será eleito. Se a maioria das votações forem desfavoráveis ou se 
os votos forem divididos uniformemente, o candidato será rejeitado. O Presidente pode convocar 
uma cédula coletiva. A subsecção (f) acima aplica-se a este procedimento de votação alternativo. 

Alterado. 2003, 2005, 2008, 2009, 2012, 2014, 2015, 2016  
§ 323.6 Candidato; Quando iniciado. 

(a) Lugar. Um Templo não pode iniciar ou obrigar um candidato, exceto em uma reunião 
declarada ou cerimonial, a menos que uma dispensa especial seja concedida pelo Potentado 
Imperial. 

(b) Dispensa (dispensation). O pedido de dispensa especial deve ser feito pelo menos 
uma semana antes da utilização da dispensa e também deve ser acompanhado de uma declaração 
completa dos fatos e circunstâncias que justificam a emissão. 
§ 323.7 Membro Associado. 

(a) Filiação. Qualquer Nobre pode candidatar-se a uma Filiação em um segundo Templo 
e, se aceita pelo segundo, posteriormente se manter filiado, de acordo com as disposições desta 
seção. 

(b) Em dia. O candidato não precisa abdicar para fazer um pedido de Filiação. No 
entanto, um pedido de filiação deve ser acompanhado de provas escritas de que o candidato está 
em boas condições e é elegível para abdicar. 
 Alterado. 1988  

(c) Notificação do Templo. Após a eleição de um candidato para membro associado, o 
segundo Templo deve notificar o(s) outro(s) dos quais o Nobre é membro; e depois disso, ele 
será considerado um membro ativo de ambos os Templos. 

(d) Suspensão. A suspensão de um nobre do quadro de associados devido ao não 
pagamento de cotas ao segundo Templo não afetará sua participação no Templo ao qual ele 
pertencia inicialmente; mas a suspensão por falta de pagamento das cotas ao primeiro Templo 
deve afetar ipso facto sua suspensão no segundo. Sua suspensão por qualquer outra causa ou sua 
expulsão de qualquer um dos Templos deve, de fato, afetar sua suspensão ou expulsão, conforme 
o caso, do outro. O aviso imediato de sua suspensão ou expulsão por qualquer Templo deve ser 
dado ao outro Templo e ao Secretário Imperial.  
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 (e) Membros Vitalícios. A eleição de um membro associado para a participação na vida 
em um único templo, não constitui sua eleição para a vida na outra. 

(f) Direitos. Um membro associado deve ter todos os direitos e privilégios de adesão em 
ambos os Templos, exceto se ele não poder ocupar cargos eletivos no segundo. 

(g) Rescisão. A associação associada é encerrada por: 
(1) Renúncia voluntária mediante o pagamento de todas as dívidas, avaliações e obrigações 
voluntárias ao Templo por um membro associado que esteja em boas condições e livre de 
débitos; 
(2) Expulsão; ou 
(3) Morte. 

Alterado. 1972, 1975, 1982 
§ 323.8 Retenção de Membros. 

(a) Pré-requisito. Para manter a adesão a um templo, um Nobre deve manter o requisito 
do §323.3 (a), a não ser que seja fornecido de outra forma. 

Alterado. 1999, 2000  
(b) Restauração. Se um Nobre perde sua filiação por qualquer causa, exceto conforme 

disposição a seguir, ele perde sua filiação em seu Templo até ser restaurado para o “ em dia” 
pela administração atual, após  que ele é restaurado em boa posição em seu Templo sem o voto 
do Templo. Ele não pode ser cobrado de dívidas pelo Templo enquanto estiver desfiliado. 

(c) Recurso. Se um Nobre perde a sua adesão no organismo de pré-requisito por qualquer 
motivo que não seja o não pagamento de dívidas, a perda de membros em seu templo é efetiva 
quando um aviso prévio é recebido pelo templo do corpo do pré-requisito. Ele pode apresentar 
um apelo ao Secretário Imperial no prazo de 30 dias após a perda de sua associação no organismo 
de pré-requisito. O Secretário Imperial deve encaminhar imediatamente o apelo ao Comitê de 
Reclamações e Apelação e procederá, na medida do possível, conforme previsto no §208.9. O 
comitê deve determinar se a perda de filiação foi para conduta em violação da lei dos Shriners 
e fazer um relatório para a Shriners International com sua decisão. Se o apelo for sustentado pela 
Shriners International, a perda de participação no corpo de pré-requisito não resultará na perda 
de filiação do Nobre em seu Templo. 

Alterado. 1987, 2013 
(d) Certificação do Potentado Imperial. Em qualquer estado em que a Grande Loja de 

Maçons com jurisdição tome medidas que visem suprimir ou proscrever a Ordem, seus membros 
ou um dos seus Templos, o Potentado Imperial, com a aprovação de dois terços do Conselho de 
Administração, deve certificar-se. Após a certificação do Potentado Imperial, e enquanto ele 
certificar a ameaça de supressão ou 
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proscrição para continuar, a Ordem, seus membros e seus templos em tal jurisdição retém todos 
os seus direitos, responsabilidades e autoridade, não obstante qualquer disposição do estatuto 
social ao contrário. Alterado. 1988, 2013 
(1) Arkansas. O Potentado Imperial tendo certificado que a Grande Loja do Arkansas tomou 
medidas que lhe foi concebida para suprimir ou proscrever a Ordem, seus membros ou seus 
templos no Estado do Arkansas, tais templos podem aceitar petições de adesão de candidatos 
com 21 anos de idade ou mais sem o requisito de pré-requisito da Maçonaria, não obstante 
qualquer disposição deste estatuto em contrário. O templo deve então investigar minuciosamente 
os candidatos de acordo com seus procedimentos no templo, ou como pode ser fornecido pela 
Shriners International. Posteriormente, a petição deve seguir os procedimentos desses estatutos, 
conforme aplicável. Qualquer certificação de supressão ou proscrição pelo Potentado Imperial 
deve sobreviver ao seu mandato até o momento em que estes estatutos possam ser alterados. 
Adicionado. 2013 

(e) Notificação de Pré-Requisito. Exceto como aqui está previsto, um templo deve 
honrar uma notificação escrita oficial prévia do órgão sobre a perda de membros nesse órgão 
por um membro do Templo. A suspensão do Templo está sujeita às disposições da §323.11 (b) 
(1), (2), (3) e (4). Alterado. 1978, 1979,1987, 2000 

§ 323.9 Suspensão ou cessação de membros. 
(a) Suspensão. Os direitos de um Templo são suspensos por: 
(1) Demissão voluntária mediante o pagamento de todas as dívidas, avaliações e 

obrigações voluntárias para o Templo; 
(2) Suspensão por falta de pagamento de dívidas; ou 
(3) Suspensão por outra causa. 
(b) Término. A associação é encerrada por: 

(1) Renúncia voluntária mediante o pagamento de todos os endividamentos, avaliações e 
obrigações voluntárias ao templo por um membro que esteja em boas condições e livre de 
acusações; 
(2) Expulsão; ou 
(3) Morte. 

Alterado. 1975 
§ 323.10 Desligamento 

(a) Significado. Um desligamento especifica que, no momento da sua emissão, o Nobre 
ali nomeado era (1) em boas condições, (2) livre de encargos, e (3) livre de dívidas, avaliações 
e obrigações voluntárias para o templo. 

(b) Concessão. Um Templo não pode reter um demit de um Nobre e que se qualifica 
para isso de acordo com (a). 

(c) Duplicado. Um templo pode emitir um demit duplicado para um Nobre. 
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 (d) Emissão. Uma dispensa pode ser emitida pelo Potentado e Secretário do templo 
entre reuniões oficiais do templo. O registro de uma dispensa, uma vez emitida, deve ser feita e 
relatada ao templo na próxima reunião oficial. 

(e) Data Efetiva. Uma dispensa, quando concedida, é efetiva para todos os propósitos a 
partir da data da apresentação do pedido por escrito ao secretário do templo. 

(f) Afiliação. A dispensa dá direito ao titular para se afiliar a um templo somente se ele 
estiver de acordo com os estatutos. 

(g) Notificação do Templo. Quando uma dispensa é emitida para um Nobre residente 
fora da jurisdição exclusiva, ou concorrente do templo emissor na jurisdição de outro templo, o 
secretário do templo emissor deve enviar uma notificação por escrito no prazo de 30 dias a contar 
da emissão do secretário do templo em cuja jurisdição ele reside. No caso em que o Nobre resida 
em território de jurisdição concorrente (que não seja concorrente com o templo emissor) o 
secretário do templo com localização mais próxima de sua residência deve receber a notificação 
anterior. A notificação deve conter o nome e endereço ddo Nobre a data em que a dispensa foi 
emitida. Alterado. 1982 

§ 323.11 Suspensão por Falta de Pagamento da Taxa. 
(a) Suspensão ou Remissão. Um templo não pode manter um membro em seus registros 

com mais de 2 anos de pagamentos em atraso. O templo deve suspendê-lo ou remeter a ele suas 
dívidas. 

(b) Procedimento para a Suspensão. Um Nobre pode ser suspenso por falta de 
pagamento das taxas da seguinte maneira: 

(1) Ele deve ser notificado por correio registrado que ele está em atraso; 
(2) Ele deve ter a oportunidade de ser ouvido; 
(3) Ele deve ser admitido no templo para esse propósito, mesmo estando em atraso; e 
(4) A maioria dos membros presentes em uma reunião oficial deve votar para suspendê-

lo. 
(c) Data Efetiva. Sempre que for adotada, qualquer ordem de suspensão será efetiva em 

31 de dezembro do último ano da dívida. 
(d) Readmissão ao Templo após Suspensão. Aquele que foi suspenso por falta de 

pagamento de dívidas pode ser readmitido ao Templo do qual ele foi suspenso da seguinte 
maneira: 

(1) O pedido por escrito de readmissão deve ser feito, acompanhado por evidência escrita 
de que ele está sem pendências junto a sua organização; 

(2) Sem um voto do templo com os termos autorizados pelo templo; e 
(3) A readmissão deve ser reportada ao templo em sua próxima reunião oficial e 

registrada em ata. 
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 (e) Readmissão na Jurisdição da Residência. O Nobre que é residente permanente na 
jurisdição de um templo diferente do templo do qual foi suspenso por falta de pagamento de 
dívidas, pode solicitar admissão a tal templo sob os termos e condições que podem ser 
autorizados para este templo. Para ser elegível para a readmissão, deve ter sido suspenso por 
falta de pagamento de dívidas por um período não inferior a dois anos. Será responsabilidade do 
templo que recebeu o pedido de readmissão verificar o status do peticionário no organismo e 
verificar se a suspensão foi unicamente por falta de pagamento de dívidas. Alterado. 2002 

§ 323.12 Membros Honorários. 
(a) Conferindo. A associação honorária pode ser conferida por um templo a qualquer 

Nobre, como um elogio, por maioria de votos, mas essa associação não confere direitos ou 
privilégios. 

(b) Cartões Anuais. Cartões de adesão anual para taxas são proibidos. 
 

ARTIGO 24 
Reuniões e Cerimônias no Templo 

 
§ 324.1 Reuniões Ordinárias. 

(a) Frequência. Todo templo deve realizar uma reunião oficial pelo menos uma vez em 
cada trimestre do calendário. O Potentado Imperial pode conceder uma dispensa especial para 
alterar a data de qualquer reunião oficial 

(b) Data e Local da Reunião Anual. A primeira reunião de cada ano civil deve ser 
realizada em janeiro no local do templo e é a reunião anual. O Potentado Imperial pode conceder 
um tempo e 

Alterado. 2015 
 (c) Outras Reuniões Oficiais. 

(1) Não mais do que duas reuniões de templo oficiais durante um ano calendário pode ser 
realizado em lugar diferente da localização do templo, mas dentro da jurisdição exclusiva ou 
concorrente do templo. Se a reunião oficial for realizada em jurisdição concorrente e o templo 
não está localizado nele, então um consentimento por escrito deve ser garantido de todos os 
outros templos em jurisdição concorrente. 
Alterado. 1987 
 (2) A natureza específica da empresa a ser tratada em uma reunião realizada em outro lugar que 
na localização do templo deve constar no aviso da reunião. 
(3) Nenhuma ação pode ser tomada em qualquer resolução para alterar a localização do templo, 
mudar os estatutos do templo, mudar o orçamento do templo, aumentar as taxas do templo ou 
passar uma avaliação, exceto em uma reunião realizada na localização do templo. Alterado. 1979   
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(d) O Potentado Imperial pode conceder uma dispensa especial para um Templo para 
permitir a participação em qualquer reunião declarada, especial ou anual eletronicamente. 

Alterado. 2015 
§ 324.2 Sessões Cerimoniais. 

(a) Quando. As sessões cerimoniais podem ser convocadas pelo potentado a qualquer 
momento. 

(b) Onde. 
(1) Um templo pode abrir, eleger candidatos e iniciá-los em qualquer lugar dentro de sua 
jurisdição exclusiva, mas nenhum outro negócio pode ser negociado naquela sessão cerimonial, 
a menos que seja realizada no local do templo. 
(2) Onde 2 ou mais templos possuem jurisdição concorrente em relação ao território, todas as 
sessões cerimoniais devem ser realizadas no local do templo; mas a pedido de um templo 
acompanhado do consentimento por escrito de os outros templos que possuem jurisdição 
concorrente, o Potentado Imperial pode conceder uma dispensa para realizar uma sessão 
cerimonial em qualquer lugar solicitado na jurisdição concorrente. 
(3). Um templo pode realizar uma sessão cerimonial em estados, territórios ou países onde 
nenhum templo existe, desde que obtenha uma dispensa especial do Potentado Imperial. 
(4). Um templo pode realizar uma sessão cerimonial dentro da jurisdição de outro templo 
mediante solicitação por escrito e desde que obteve o escrito consentimento dos templos afetados 
em cuja jurisdição tal cerimonial a sessão deve ser realizada. 

§ 324.3 Reuniões Especiais. As reuniões especiais podem ser convocadas pelo Potentado a 
qualquer momento, mas deve ser dado aviso a cada membro declarando o negócio a ser 
considerado e nenhum outro negócio que o especificado em 

a chamada pode ser processada. Exceto, no entanto, o Potentado pode, em uma reunião do templo, 
emitir uma chamada para uma futura reunião especial para o único propósito de receber e votar 
em petições de candidatos, sem qualquer notificação adicional aos membros do templo. 
Alterado. 1987 

§ 324.4 Reuniões Dominicais. Um templo pode não realizar uma reunião de negócios ou sessão 
cerimonial no domingo, exceto mediante dispensa especial do Potentado Imperial por causa boa 
o suficiente. Alterado. 1989 

§ 324.5 Convocação das Reuniões. A menos que um tempo mais longo seja especificado nestes 
estatutos, não deve ser dada menos de uma semana de tempo e lugar de todas as reuniões e 
sessões cerimoniais. 

§ 324.6 Quórum. Um quórum consiste em 7 membros do templo intitulado para votar, um dos 
quais deve ser o Potentado, o Chefe Rabban, o Assistente Rabban ou Past Potentado do templo.  
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§ 324.7 Oficiais. 
(a) Potentado. O Potentado deve abrir e presidir todas as reuniões e sessões do templo. 
(b) Chefe Rabban. O chefe Rabban deve presidir na ausência do Potentado. 
(c) Assistente Rabban. Na ausência do Potentado e do Chefe Rabban, o Assistente 

Rabban deve presidir. 
(d) Past Potentado. Na ausência de todos esses 3 oficiais, um past potentado do templo 

deve presidir. Em um estado, diferente dos Estados Unidos, Canadá e a República do México, 
se um dos oficiais eleitos do templo ou um past potentado do templo fez uma ou mais visitas a 
um Clube do Shrine criado pelo templo nos últimos 12 meses, e o templo deseja realizar um 
cerimonial no clube do Shrine, o potentado pode nomear alguém designado para presidir o 
cerimonial. Alterado. 2013 

(e) Designação. O presidente, a seu favor, em qualquer reunião ou sessão de seu templo, 
pode solicitar a qualquer Potentado de seu templo para presidir. § 324.8 Poderes Reservados 
para Ação do Templo. Todos os poderes que não são delegados para oficiais ou comitês por 
estes estatutos ou pelo estatuto aprovado do templo é reservado para a ação dos membros nas 
reuniões. 

§ 324.8 Poderes de ação reservados para o Templo. Todos os poderes não delegados à oficiais ou 
comitês por estes estatutos ou pelo estatuto aprovado do templo são reservados para ação dos 
membros nas reuniões. 

 
ARTIGO 25 

Oficiais; Suas Eleições ou Nomeações 
§ 325.1 Oficiais. 

(a) Lista. Os oficiais de um templo são: 
(1) Potentato      Shayk 
(2) Chefe Rabban     Emeer 
(3) Assistente Rabban    Sahib 
(4) Sumo Sacerdote e Profeta   Imam 
(5) Guia Oriental     Ayn 
(6) Tesoureiro     Chayzin 
(7) Secretario      Katib 
(8) Primeiro Mestre Cerimonial   Wakil 
(9) Segundo Mestre Cerimonial   Alam 
(10) Diretor      Malah 
(11) Marechal     Amal 
(12) Capitão da Guarda    Raios 
(13) Proteção externa    Hafiz 
 
(b) Limitação. Nenhuma pessoa pode exercer mais do que um dos cargos acima citados 

ao mesmo tempo. Alterado. 1983   
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§ 325.2 Eleição e Qualificação. 
(a) Ordem Eleitoral. Os primeiros 7 oficiais serão eleitos anualmente, na ordem em que 

aparecem no §325.1 (a), por votação e constituem a divã oficial. Candidatos para oficiais eletivos 
em um templo devem ser membros em boa situação daquele templo. 

Alterado. 1969, 1983 
 (b) Limite de Prazo. Um Nobre não pode servir como Potentado de qualquer templo 

por mais de 2 anos. 
(c) Qualificação. Um Nobre não pode servir como Potentado de qualquer templo a 

menos que ele tenha primeiro servido pelo menos um período como Chefe Rabban ou Assistente 
Rabban de um templo. 

Alterado. 1981 
 (d) Dispensa. Após apresentar uma razão boa e suficiente, por escrito e pelo menos 60 

dias antes da eleição do templo, o Potentado Imperial pode renunciar às disposições da 
subsecção (c) em relação aos candidatos para o cargo de Potentado na eleições no templo.  
Alterado. 1981 

§ 325.3 Indicações. Os outros oficiais mencionados no §325.1 devem ser nomeados pelo 
Potentado. 

§ 325.4 Quando Eleito. Cada templo deve eleger seus oficiais e representantes em sua 
reunião anual em janeiro, a menos que seu estatuto social permita a eleição ocorre na reunião 
oficial do templo em dezembro. Alterado. 1987 

§ 325.5 Cédula. 
(a) Cédula Separada. A eleição dos oficiais deve ser por maioria de votos dos presentes 

e votantes. Quando há mais de um candidato para eleição para um cargo particular, é necessária 
uma cédula escrita separada. Uma cédula em branco é proibida. 

Alterado. 2012 
(b) Retenção. As cédulas utilizadas em qualquer eleição disputada num templo oficial 

devem ser mantidas sob custódia por um período de 90 dias após a eleição, após o qual podem 
ser destruídos, a menos que a Potentado Imperial de outra forma ordenar. Alterado. 1978 

(c) Cédula em Branco. Cédulas em branco ou cédulas contendo qualquer marca 
diferente do nome de um candidato indicado na base não são votos válidos e não devem ser 
considerados para qualquer propósito. Adicionado. 2001 
§ 325.6 Momento da Eleição. As nomeações devem começar o mais tardar às 21:00 e quando 
chegar a hora, todas as outras atividades devem cessar e nada pode ser feito até a eleição estar 
concluída. Alterado. 1972 b 

§ 325.7 Outros Diretores. O templo pode eleger outros oficiais de acordo com os 
estatutos.   
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§ 325.8 Nomeação. Candidatos a cargos e Representante devem ser colocados em nomeação na 
base. Alterado. 1993 
§ 325.9 Comitê de Pesquisa de Lideranças. O Conselho de Administração poderá nomear um 
comitê composto de não mais de cinco (5) Nobres para estudar as qualificações de possíveis 
candidatos para cargos eletivos no templo. Este comitê pode informar suas descobertas ao 
Conselho de Administração e / ou aos membros do templo sob a forma de uma indicação para a 
eleição do templo. Este comitê também pode consultar o Chefe Rabban sobre suas indicações, 
se assim for solicitado. Adicionado. 2001 
§ 325.10 Representantes. 

(a) Cédula Única. Onde um templo elege mais de um Representante, todos os candidatos 
devem constar em uma cédula escrita. 

(b) Cédula Completa. Cada membro votante deve votar apenas para o número total de 
representantes a eleger, caso contrário, a votação não dever ser considerada. 

(c) Votação da Maioria. O voto da maioria dos presentes votantes é necessário para 
eleger cada Representante. 

(d) Eleição. Somente os candidatos que recebem uma maioria de votos devem ser 
declarados eleitos. 

(e) Votações Sucessivas. As votações sucessivas por escrito devem então ser realizadas 
da mesma forma com outros candidatos até que todos os representantes sejam eleitos. 

(f) Votação Mais Alta. Se mais candidatos receberem votação maioritária em relação 
ao número de representantes a eleger, então aqueles que receberem o maior número de votos 
serão declarados eleitos. 

(g) Votação em Branco. Cédulas em branco ou cédulas contendo qualquer marca 
diferente do nome de um candidato indicado na base, não serão votos válidos e não devem ser 
considerados para qualquer propósito. Alterado. 2006 
§ 325.11 Regulamento Eleitoral. 

(a) Processo Eleitoral. Um candidato a um cargo elegível do templo Shrine pode 
imprimir, publicar e circular durante o ano em que ele está buscando o cargo a ser eleito, um 
resumo consistindo em seu histórico educacional, sua história vocacional, e seu registro 
maçônico e de Shriner. Exceto quando previsto na sentença anterior, impressão, publicação, 
circulação ou distribuição de resoluções, cartas, telegramas, bilhetes, e-mail ou outros 
dispositivos, por uma unidade, clube, Nobre ou grupo de Nobres, sugerindo, recomendando, 
opondo ou contendo os nomes dos candidatos propostos para o escritório no templo são 
proibidos. 

(b) Despesas Proibidas. A despesa de dinheiro para presentes, favores ou 
entretenimento em nome de um candidato para o cargo eleito é proibida. 
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(c) Violação. Por qualquer violação de (a) ou (b), o Potentado Imperial pode suspender 
qualquer Nobre ofensor, e ele pode declarar a eleição dos oficiais anuladas e ordenar uma nova 
eleição. 

(d) Aviso. Pelo menos uma semana antes da reunião anual ou qualquer eleição, o 
secretário do templo enviará para cada membro um aviso a repeito desta seção. 

Alterado. 2011 
§ 325.12 Adiamento da Eleição. Se for impossível realizar a eleição como requerido, ou se 
assim o parecer ao Potentado Imperial, ele pode conceder uma dispensa especial que altera a 
data da eleição anual. 
§ 325.13 Vacância. Um escritório fica vago no caso de um oficial ou representante morrer, 
renunciar, ser suspenso, ser expulso, ser julgado mentalmente ou fisicamente desabilitado, ser 
condenado por um crime ou de qualquer infração penal envolvendo torpeza moral. 
§ 325.14 Peenchimento dasVagas em Geral. 

 (a) Eleição Especial. Uma eleição especial pode ser realizada sem dispensa para que se 
preencha a uma vaga de cargos eletivos; e se a vacância ocorrer antes de 1º de julho, uma eleição 
especial para preenchê-la será realizada dentro de sessenta dias após o acontecido, a menos que 
uma dispensa especial para uma eleição posterior seja concedida pelo Potentado Imperial. 

Alterado. 1980 
(b) Adiantamento. Qualquer vaga que possa ocorrer pela promoção de qualquer oficial, 

em qualquer eleição especial, também pode ser preenchida nessa eleição. 
(c) Oficiais de Nomeação. As vagas de oficiais de nomeação devem ser preenchidas 

pelo Potentado. 
(d) Declínio. Um Nobre não é obrigado a aceitar uma eleição ou nomeação para o cargo. 

§ 325.15 Preenchimento de Vagas Oficiais Específicas 
(a) Representante. Se a vaga for de um representate de cargo oficial eletivo, e o tempo 

não seja suficiente para convocar uma eleição especial, o Potentatado deve nomear um 
representante, e comunicar a nomeação, por carta ou fax, devendo essa informação chegar ao  
oficial secretário imperial antes das 9:00 da manhã do 5º dia anterior à abertura da próxima 
Sessão Imperial de Shriners International, para que o representante seja qualificado. 

(b) Tesoureiro ou Secretário. Se a vaga for para os oficiais tesoureiro ou secretário e 
isto resultar de qualquer uma das causas indicadas no §325.13, o Potentado nomeará um membro 
para preencher a vaga até que um sucessor seja eleito e instalado. 
§ 325.16 Relatório de Eleição. O resultado de qualquer eleição será relatado imediatamente ao 
Secretário Imperial. 
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ARTIGO 26 
Instalação e Posse dos Oficiais do Templo 

 
§ 326.1 Juramento dos Oficiais Eleitos. Os oficiais de cada templo antes de entrar no 
cumprimento de suas respectivas funções devem jurar o cumprir o seguinte: 

"Eu (nome completo) prometo solenemente que farei fielmente, e na melhor das minhas 
capacidades, cumprir os deveres do cargo oficial para o qual eu fui eleito, e que eu estarei 
estritamente em conformidade com os requisitos da lei do Shrine e dos estatutos do meu templo 
". 
§ 326.2 Obrigações Adicionais do Potentado. Antes da posse de um Potentado ele deve 
concordar com as seguintes ordenanças: 

VÓS SOBRE SUA HONRA SOLENEMENTE JURA: 
Que fará seus melhores esforços para promover a verdadeira felicidade do seu irmão Nobres da 
Ordem? 
Que se esforçará para promover o bem geral da Ordem e observar a solenidade das cerimônias 
com profundo respeito e reverência? 
Que não reconhecerá ou terá relações com qualquer templo que não funcione de acordo com a 
autoridade constitucional reconhecida pela Shriners International? 
Que sempre manterá e apoiará a autoridade da Shriners International, e reforçará a obediência à 
lei do Shrine? 
Que se submete a todas essas ordenanças e promete observar e praticá-las fielmente? 

Resposta: 
§ 326.3 Instalação. 

(a) Data e Ritual. Os oficiais devem ser instalados durante o mês de janeiro em um 
templo ou cerimônia pública conforme prescrito pela resolução do templo. Essa instalação deve 
estar em conformidade com a cerimônia de instalação prescrito pela Shriners International. 

(b) Deveres. Os oficiais devem assumir os deveres de seus respectivos cargos após a 
instalação. Alterado. 1987, 1995 

ARTIGO 27 
Deveres dos Oficiais do Templo 

§ 327.1 Potentado. 
(a) Diretor Presidente. Ele é o diretor executivo do templo e ele deve exercer a 

supervisão geral sobre o templo. Alterado. 1989 
(b) Responsabilidade. Ele é responsável pela Shriners International pelo tempo de seu 

governo.   
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(c) Observação da Lei. Ele deve exigir que seu templo, seus oficiais e membros que 
observem a lei do Shrine e os estatutos do templo em todos os momentos. 

(d) Nomeações. Ele nomeará os oficiais e comitês do templo. 
(e) Registros. Ele deve exigir que os registros precisos sejam mantidos e apenas contas 

apresentadas. 
(f) Retornos. Ele deve exigir que os pagamentos regulares sejam feitos para Shriners 

International e que as taxas do candidato, taxas anuais per capita, taxas e os honorários 
hospitalares sejam prontamente pagos. 

(g) Reuniões. Ele exigirá que as reuniões necessárias sejam realizadas anualmente, dos 
quais uma será realizada em janeiro, conforme previsto no §324.1. 

(h) Pedidos. Ele pode emitir ordens para Nobres, clubes, unidades e organizações dentro 
de sua jurisdição para cumprir os assuntos sobre os quais ele tem autoridade. Todas essas ordens 
devem ser confirmadas por escrito e enviadas para o Nobre ou Nobres envolvidos Alterado. 
1987 

(i) Advogado do Templo. Ele deve, com a aprovação do tribunal, nomear um advogado 
do templo. O advogado do templo deve ser um Nobre e um membro do corte com conhecimento 
e experiente na lei. Alterado. 1990 
§ 327.2 Chefe Rabban. 

(a) Deveres. Além de seus outros deveres, o Chefe Rabban, em conjunto com o Conselho 
de Administração, deve preparar e completar a proposta do orçamento anual do templo exigido 
pelo §334.4 deste estatuto social para o ano subsequente a tempo de submissão na reunião do 
templo em que o orçamento deve ser aprovado. Alterado. 2000. 

(b) Representando o Potentado. Se o cargo de potentado ficar vago por qualquer 
motivo, o Chefe Rabban deve atuar como potentado até que uma eleição especial seja realizada 
e o cargo oficial assim preenchido. Alterado. 1990 
§ 327.3 Secretário. 

(a) Deveres. São obrigações do Secretário: 
(1) Manter minutas precisas dos procedimentos do templo. 
(2) Emitir avisos aos membros sobre as reuniões. 
(3) Manter uma conta justa e verdadeira de cada membro do templo. 
(4) Apresentar seus livros e documentos ao auditor sempre que necessário. 
(5) Manter um registro dos membros do templo com o nome, data de nascimento, 

ocupação, data de criação, endereço, telefone residencial, telefone de trabalho, celular, endereço 
de e-mail, nome da esposa, nome dos representantes legais e qualquer outra informação que o 
templo possa achar necessário; e qualquer retirada, morte, suspensão ou expulsão, conforme o 
caso. Alterado.20081 
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 (6) Salvo disposição em contrário nos estatutos do templo, ele pode,com o consentimento do 
tribunal oficial, contratar empregados ou empreiteiros independentes para o templo. 
(7) Na reunião anual, fazer um relatório completo das finanças, investimentos, associações e 
outros assuntos de interesse em que seu cargo está envolvido. 
(8) Antes de 15 de janeiro de cada ano, transmitir ao Secretário Imperial na forma prescrita, os 
recolhimentos anuais do templo. 

Alterado. 1972 
 (9) Organizar e remeter para a Shriners International o per capita anual de taxas da seguinte 
forma: 

(i) Antes de 31 de março, 50%; 
(ii) Antes de 1º de junho, 35%; e 
(iii) Antes de 1º de outubro, os 15% restantes. 

Alterado. 1972, 1976, 1981 
(10) Organizar para remeter $2.50 para cada iniciado imediatamente após a iniciação à 

Shriners International, após a recepção da qual o Secretário Imperial emitirá um diploma da 
Shriners International para cada candidato iniciado. Alterado.1976, 2011 

(11) Emitir cartões oficiais do Shrine aos membros com direito ao mesmo. 
(12) Colocar o selo oficial do templo e atestar os documentos oficiais.  
(13) Fazer relatório e remessa conforme requerido pelo §332.3, §332.4 e §332.5. 

Alterado. 2016 
(b) Deveres Adicionais. A menos que os estatutos do templo definam especificamente, 

os seguintes deveres para outro cargo, é dever do secretário: 
(1) Receber todos os fundos acumulados no templo e depositá-los prontamente para o 

crédito do templo em bancos  aprovados. 
(2) Manter os livros de conta e registros do templo. 
(3) Cuidadosamente preservar e arquivar seus memorandos de pagamento de obrigações 

do templo. 
(4) Emitir cheques, vouchers ou ordens para pagamento de obrigações do templo, 

quaisquer somas devidas à Shriners International, ou outras desembolsos autorizados. 
(5) Informar o montante de todos os fundos recebidos e desembolsos com o templo 

quando o Potentado exigir 
(6) Enviar aos membros do templo em cada reunião anual um relatório completo dos 

recibos e desembolsos do ano fiscal anterior. 
(7) Manter os registros de controle de orçamento. Alterado.19767 
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§ 327.4 Tesoureiro. 
(a) Deveres. É dever do tesoureiro: 
(1) Atuar como diretor financeiro do templo, sob o comando geral supervisão do 

Potentado. 
(2) Atuar como custodiante de todos os fundos. 
(3) Assinar ou contratar, se disponível, todos os cheques para a retirada de fundos, de 

acordo com as deliberações adotadas pelo conselho de administração. 
(4) Examinar sempre que necessário os relatórios financeiros e os livros de conta do 

templo. 
(5) Quando solicitado, em qualquer reunião do templo, fornecer um relatório das receitas 

e despesas do templo desde o último relatório. 
(6) Preparar a partir de livros e registros do templo e enviar na reunião anual das 

seguintes informações: 
(i) Uma declaração anual da situação financeira; 
(ii) Uma declaração operacional anual; e 
(iii) Qualquer outro relatório ou declaração suplementar necessária para divulgar a 

verdadeira condição financeira, a natureza e o valor atual dos ativos, os resultados operacionais, 
os rendimentos e as suas origens, do templo e qualquer corporação ou fundo afiliado, subsidiário 
ou apenso. 

(7) Apresentar seus livros e documentos ao auditor sempre que necessário. 
Alterado.1989, 2009 

(8) Preparar, ou garantir que tenha sido preparado, por um indivíduo qualificado, o 
arquivamento de todos os recolhimentos ou documentação financeira dentro do prazo, 
informativo ou de outra natureza exigido por qualquer estado conforme definido no §101.3 (n). 
Alterado.2015 

§ 327.5 Outros Oficiais da Tesouraria. Os estatutos de um templo podem eleger ou nomear 
outros diretores financeiros, como um "Comitê Executivo", "Comitê de Finanças" ou "Conselho 
de Curadores". Nesse caso: 

(a) Limitação. Os assuntos financeiros de um templo não podem ser de posse 
exclusivamente de tais oficiais. 

(b) Revisão do Templo. As ações de todos os oficiais financeiros devem estar sujeitas 
para serem revisadas pelo templo em uma reunião formal. 

§ 327.6 Outros Oficiais.  
(a) Diretor. Os diretores, sob a direção do Potentado, devem ser responsáveis pela 

segunda seção de cerimônias de iniciação. 
(b) Oficiais Restantes. Os demais oficiais devem realizar o deveres adequados às suas 

várias estações e aos que lhes são atribuídos pelo Potentado ou o templo. Alterado.1970 
§ 327.7 Entrega dos Registros do Templo. Cada oficial deve entregar todos os livros, papéis e 

outras propriedades do templo nas mãos de seu sucessor no cargo oficial, ou a essa pessoa e no 
momento em que o templo definir.   
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§ 327.8 Conselho de Administração. O Conselho de Administração é composto pelo divã oficial 
do templo. 

(a) Poderes. O Conselho de Administração tem os poderes e responsabilidades 
geralmente atribuídos aos diretores de uma corporação sem fins lucrativos do estado em que o 
templo está localizado, exceto quando previsto nos presentes artigos de incorporação e estatuto 
social.  

Adicionado. 2010 
(b) Quórum. Três diretores constituem o quórum do conselho. 

(c) Reuniões. O Conselho de Administração deve reunir-se a pedido do Potentado, que 
será seu presidente. Ele deve convocar a reunião quando solicitado por três diretores. As 
reuniões podem ser realizadas pessoalmente ou por telefone, ou outros meios de comunicação, 
pelo qual todas as partes podem estar conectadas e todos os comentários e conclusões, bem como 
a votação de qualquer resolução, podem ser ouvidos e observados por todos os membros 
presentes. 

(d) Aviso. O Secretário deve notificar por escrito a cada diretor o horário e o local da 
reunião, com uma antecedência mínima de três dias. O aviso pode ser dispensado por escrito 
antes ou depois dessa reunião. 

(e) Orçamentos. O Chefe Rabban, em conjunto com o Conselho de Administração, 
prepara e completa os orçamentos propostos do templo para o ano seguinte. O Conselho de 
Administração deve: 

(1) Informar ou reportar causas de qualquer proposta de alteração ou desvio dos 
orçamentos e os motivos para isso, numa reunião apropriada do templo, e 

(2) Cópias dos orçamentos completos para o ano seguinte devem ser disponibilizados 
mediante solicitação para cada membro, pelo menos, sete dias antes da reunião em que deve ser 
considerado. Os orçamentos propostos devem ser detalhados e de acordo com o Plano de Contas 
Uniformes prescrito pela Shriners International, juntamente com o montante orçamentado para 
o ano anterior. 

(f) Orçamentos Múltiplos. Um templo pode pelo seus estatutos: 
(1) Fornecer um orçamento operacional e um orçamento de capital, e 
(2) Impor outras condições para a gestão de seus assuntos financeiros não incompatíveis 

com §327.5 

(g) Atos Não-Autorizados. Salvo o disposto especificamente pelos estatutos da Shriners 
International, ou no templo, ou resolução do conselho de administração ratificada pelo templo, 
nenhuma unidade, clube de Shrine, grupo de pessoas ou pessoa tem autoridade, expressa ou 
implícita, para agir como o agente de, para agir em nome de, ou por seu ato ou omissão para 
obrigar ou vincular o templo. Adicionado. 2000 

ARTIGO 28 
Jurisdição do Templo e Renúncias 

§ 328.1 Soberano. Cada templo, sujeito à lei do Shrine, seja agindo sob dispensa ou carta patente, 
é soberano em sua própria jurisdição territorial em todos os assuntos pertencentes à Ordem.  
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§ 328.2 Território. 
(a) Extensão. Salvo indicação em contrário na Parte IV deste estatuto, a jurisdição 

territorial de cada templo se estende em todas as direções até ½ a distância pela linha direta entre 
si e o templo mais próximo. 

(b) Limitação. Em nenhum caso, a jurisdição pode ultrapassar os limites do estado em 
que o templo está localizado a menos que haja um acordo entre ele e os outros templos afetados, 
ou no voto da Shriners International de acordo com §328.3 (d). 

Alterado. 1976 
(c) Acordo. Os templos no mesmo estado podem concordar com a jurisdição concorrente 

dentro do estado ou uma divisão equitativa de seu território. 

(d) Exclusivo. A menos que determinado de outra forma, cada templo tem jurisdição 
exclusiva na cidade e no município em que o templo está localizado, exceto que um segundo 
templo pode existir no mesmo município em qualquer cidade, não tendo um templo, com uma 
população não inferior a 200.000 conforme determinado pela declaração oficial da Câmara de 
Comércio do Estado ou por uma autoridade estatal ou distrital igualmente responsável para o 
ano em curso. 

(e) Acordo de Arquivamento. Uma cópia assinada de qualquer acordo entre os templos 
que afetem ou fixem a jurisdição territorial deve ser arquivada no Secretário Imperial. 

§ 328.3 Alterações Jurisdicionais. 
(a) Aplicação. O pedido de estabelecimento ou mudança de linhas jurisdicionais deve ser 

submetidos ao Secretário Imperial pelo menos sessenta dias antes da Sessão Imperial da Shriners 
International em que deve ser analizado. Todas essas propostas serão publicadas com aviso da 
Sessão Imperial. 

Alterado. 1984 
(b) Notificação. O Secretário Imperial deve notificar os templos afetados e fornecer 

informações completas sobre o pedido para que as objeções à alteração possam ser apresentadas 
à Shriners International. 

(c) Recusa. Se o pedido de estabelecimento ou mudança de linhas jurisdicionais for 
recusado pelo Shriners International, nenhum outro pedido poderá ser feito até a terceira Sessão 
Imperial anual da Shriners International posteriormente. 

(d) Declaração Shriners International. Por alteração apropriada à Parte IV deste estatuto 
social, a Shriners International pode declarar jurisdição concorrente ou uma divisão de território 
equitativa entre todos os templos, se parecer para o melhor interesse da Ordem. 

Alterado. 1976 
§ 328.4 Invasões de Iniciação. 

(a) Restrição. Um templo não pode agir sobre uma petição de início de qualquer pessoa 
que resida na jurisdição exclusiva de outro templo sem antes obter uma renúncia desse templo, 
exceto conforme previsto em   
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 §328.6 (a) (2). Se esse templo se recusar a conceder uma renúncia, um recurso pode ser 
arquivado, conforme previsto no parágrafo 208.9 (b) (1). 

(b) Renúncia. Um templo pode renunciar à sua jurisdição e permitir que outro templo 
inicie um candidato que reside na sua jurisdição. 

(1) Onde a taxa do templo que concede uma renúncia é maior do que a taxa do templo 
solicitando uma renúncia, o candidato deve pagar ao templo solicitante uma taxa 
equivalente a que ele teria pago ao templo concedendo a renúncia. 
(2) O templo solicitante então deve remeter a diferença na taxa ao Secretário Imperial 
e esse valor é pago aos Hospitais. 

(c) Templos Requeridos. Onde dois ou mais templos possuem jurisdição concorrentes 
sobre o território, é necessária uma renúncia de cada um para permitir que um peticionário dessa 
jurisdição seja criado um Nobre de um templo em qualquer outra jurisdição. 

(d) Ação do Templo. O Potentado não tem o poder de conceder uma renúncia, mas é 
dado apenas por autoridade e sob o selo do templo que o concede. 

(e) Cobertura. Um templo não pode conceder uma exoneração geral. 
(f) Pedido de Renúncia. Quando um templo do Shrine recebe um pedido de renúncia à 

jurisdição de outro templo do Shrine para iniciar um candidato, incumbe ao templo do Shrine 
atuar com base nessa renúncia na próxima reunião declarada. O fato de não se fazer como tal 
permitirá automaticamente tal renúncia ao templo do Shrine solicitante. Adicionado. 2015 
§ 328.5 Fundação de Novos Templos 

(a) Cortesia. Um templo pode solicitar, sob selo, outro templo para iniciar um candidato 
eleito como um favor ao templo solicitante. 

(b) Certificação. O templo iniciando o candidato deve certificar esse fato, sob o selo, ao 
templo em que o candidato foi eleito. 

(c) Gravação. O templo que elegeu o candidato entra nesta comunicação oficial em seu 
registro, coloca seu nome em sua lista de membros e ele se torna um membro desse templo. 
§ 328.6 Onde o peticionário pode candidatar-se. 

(a) Templo. Um peticionário pode solicitar adesão: 
(1) Ao templo em cuja jurisdição ele foi um residente real por pelo menos seis meses; ou 
(2) Ao templo mais próximo do seu local de residência real; ou 
(3) Para qualquer outro templo, desde que ele tenha uma renúncia do templo em cuja jurisdição 
ele é um residente real. Alterado. 1996. 

(b) Peticionário Eleito. Um templo mantém a jurisdição sobre um peticionário eleito até 
seu início, mas não mais do que um ano, embora ele posteriormente se mova de sua jurisdição 
territorial. 
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(c) Expiração Eleitoral. Um peticionário deve apresentar-se para iniciar dentro de um 
ano após sua eleição; A partir daí, sua petição e eleição são nulas. 

(d) Notificação de Rejeição. Templos em jurisdição concorrente devem notificar-se 
mutuamente os nomes e endereços de todos os peticionários rejeitado ou a quem tenham sido 
feitas objeções, residindo no território da jurisdição concorrente. 
§ 328.7 Afiliação por resignação. O titular de um documento de resignação de um templo é 
governado pelo seguinte: 

(a) Residência. Ele pode se afiliar a um templo dentro da jurisdição de que ele é, e por 
pelo menos 6 meses foi, um residente real, ou ao templo mais próximo do seu local de residência 
real, e pode ser aceito apenas de acordo com o disposto no §323.5. 

Alterado. 2015 
(b) Consentimento Em Jurisdição Concorrente. Se ele reside em jurisdição 

concorrente, ele não pode demitir-se de um templo e afiliar-se noutro templo que detém a mesma 
jurisdição sem o consentimento do templo que concede a demita. 

(c) Jurisdição aberta. Ele pode se afiliar a qualquer templo se o templo, em cuja 
jurisdição ele tenha sido um residente real nos últimos 6 meses, concede uma renúncia. Se esse 
templo se recusar a conceder uma renúncia, um recurso pode ser arquivado, conforme previsto 
em §208.9 (b) (2). 

(d) Refiliação. Se, nos últimos 6 meses, tenha residido na jurisdição do templo que 
emitiu sua renúncia e com o qual deseje refiliar-se, ele deve apresentar sua candidatura por 
escrito com a renúncia original anexada e deve ser readimitido sem necessidade de voto do 
templo. O pedido deve ser acompanhado de provas escritas de que ele está em boas condições 
em seu seus pré-requisitos. A reafirmação deve ser reportada ao templo em sua próxima reunião 
declarada e registrada nas atas. 

ARTIGO 29 
Dispensa e Carta para um Novo Templo 

 
§ 329.1 Petição de Dispensa. A dispensa de um novo templo só pode ser concedida pelo Shriners 

International depois que uma petição é solicitada ao Secretário Imperial. A petição deve ser 
assinada por Nobres (exceto se disposto de outra forma nestes estatutos) que estão em boas 
condições na Ordem no momento em que a petição é solicitada ao Secretário Imperial e que 
residem no território proposto do novo templo. 

Alterado. 1984, 1985 
§ 329.2 Local da Reunião Os peticionários devem fornecer provas satisfatórias de que eles têm 

a capacidade de obter um lugar apropriado de reunião  
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com um acordo para adquirir mobiliário adequado e parafernália para o uso do novo templo. 
Alterado. 1984 

§ 329.3 Assinaturas e Efeitos Exigidos em Outros Templos. 
(a) Geral. A petição deve ser assinada por 1.000 Nobres, e a adesão de qualquer templo 

na mesma jurisdição ou o templo mais próximo em outra jurisdição não deve ser reduzida para 
menos de 3.000 membros pela retirada dos peticionários para dispensa. 

(b) Exceções. Não obstante os requisitos da subsecção (a), a dispensa pode ser 
concedida: 
(1) Em qualquer estado em que não haja templo ou na capital do Canadá ou em território 
desocupado, mediante petição assinada por 300 Nobres; ou 
(2) Em qualquer estado em que a petição é aprovada e apoiada por todos os outros templos no 
estado e no Comitê de Dispensações e Cartas Constitutívas , mediante uma petição assinada por 
500 Nobres. 
(3) Em qualquer estado fora dos Estados Unidos da América, do Canadá, da República do 
Panamá e do México, independentemente de esse estado atualmente estar dentro da jurisdição 
de um templo, mediante uma petição assinada por trezentos Nobres ou Mestres Maçons 
qualificados por esses estatutos para se tornar Nobres.  

Adicionado. 2007 Alterado. 1987, 2007 
§ 329.4 Petição, Formulário e Procedimento. 

(a) Petição. A petição de dispensa deve estar na forma prescrita fornecida pelo Secretário 
Imperial e deve ter impresso nele na tinta vermelha §329.6. No entanto, o Secretário Imperial 
não pode emitir o formulário prescrito para solicitar Nobres, a menos que ele determine que 
pode haver conformidade com os requisitos do §329.3. 

Alterado. 1983 
(b) Duplicar. Deve ser em duplicado, uma cópia para o Secretário Imperial, e a outra 

mantida pelo peticionário para referência. 
(c) Data de validade. A petição submitida deve conter a data em que foi emitida pelo 

Secretário Imperial e será anulada após a passagem de 24 meses a partir dessa data, a menos que 
seja especificamente prorrogado por ação apropriada da Shriners International. 

(d) Assinatura de retirada. Todo nome na petição deve ter a assinatura real da pessoa 
que é um dos peticionários e, quando assinado, o nome não pode ser retirado da petição, exceto 
conforme previsto em (e) e (f). 

(d) Representações Falsas. Uma assinatura pode ser retirada mediante solicitação por 
escrito do signatário e não pode ser por nenhuma outra razão que a sua assinatura foi obtida por 
falsas representações. O pedido por escrito da   
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retirada que mostre os motivos para isso deve ser anexada à petição de dispensa quando 
apresentada à Shriners International, caso contrário, a assinatura original deve resistir. 

(e) Procedimento de Retirada. Se, após a petição de dispensa, for arquivada com o 
Secretário Imperial, de acordo com (g), um signatário da petição deseja retirar seu nome, ele 
deve enviar seu pedido por escrito indicando seus motivos diretamente ao Secretário Imperial 
que deve apagar o nome da petição, se os motivos forem estipulados nesta seção e anexar a 
autoridade para a eliminação da petição antes de apresentá-la à Shriners International e fornecer 
a lista dos signatários retirantes aos peticionários ou seus representantes , propondo organizar o 
novo templo. 

(f) Arquivamento. A petição deve ser arquivada com o Secretário Imperial pelo menos 
90 dias antes da Sessão Imperial anual da Shriners International, e a notificação da petição deve 
ser publicada no apelo oficial para a sessão. A menos que a petição seja arquivada e publicada 
conforme aqui previsto, deve demorar até a próxima Sessão Imperial anual da Shriners 
International. As listas suplementares de nomes podem ser adicionadas à petição de dispensa, 
desde que sejam arquivadas com o Secretário Imperial pelo menos 60 dias antes da Sessão 
Imperial anual da Shriners International. Alterado. 1980, 1984 

(g) Aplicação Subsequente. Quando uma petição para uma dispensa se torna nula, 
nenhuma outra petição poderá ser emitida até o vencimento um ano depois. Se uma segunda ou 
outra petição de dispensa tornar-se nula, nenhuma outra petição poderá ser emitida até o 
vencimento de dois anos subsequentes. Alterado. 1981 

§ 329.5 Ações da Shriners International. 
(a) Dispensa. 

(1) Quando a petição de dispensa é recebida pelo Secretário Imperial, ele deve notificar 
os templos que podem razoavelmente ser afetados, pelo menos 30 dias antes da Sessão Imperial 
da Shriners International, dando informações completas sobre a petição, para que as objeções à 
concessão da dispensa possam ser apresentadas ao Shriners International. 

(2) Cada relatório do Comitê de Dispensações e Cartas Constitutívas que recomenda a 
concessão de uma dispensa para um novo templo deve conter uma recomendação específica 
sobre a disposição dos ativos e passivos dos clubes afetados e entidades aderentes e afiliadas na 
jurisdição territorial do novo templo. O relatório também deve conter uma designação específica 
da jurisdição territorial do  
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novo templo e designar um templo sob cuja supervisão o templo sob dispensa permanecerá 
durante o período de dispensa. Esta jurisdição é determinada nas recomendações do Comitê de 
Dispensações e Cartas Constitutívas e do Comitê de Linhas Juridistêmicas, agindo em conjunto, 
após ter oferecido a todos os templos afetados a oportunidade de ser ouvida sobre o assunto em 
uma reunião conjunta dos comitês. 

Alterado. 1989, 2007 
(b) Carta. 

(1) Uma carta pode não ser concedida a qualquer templo sob dispensa até que tenha estado sob 
dispensa por um período de pelo menos o tempo decorrido entre 2 sessões imperiais anuais da 
Shriners International. 

Alterado. 1974, 1984 
(2) Se o templo sob dispensa providenciou-se com um lugar adequado de reunião e a parafernália 
necessária para os cerimoniais, e mostrou um aumento satisfatório de membros, então Shriners 
International, na primeira Sessão Imperial anual após a concessão da dispensa, pode conceder-
lhe uma carta patente. 

Alterado. 1974, 1982, 1984 
(3) Se um templo estiver sob dispensa de acordo com §329.3 (b) (3), uma carta constitutíva não 
será concedida até que o templo tenha pelo menos 300 membros que sejam Nobres. Os mestres 
maçons que assinaram a petição de dispensa que não se tornaram Nobres do templo quando a 
carta é concedida devem se tornar Nobres do templo dentro de seis meses da data da carta ou 
não serão considerados membros fundadores nem serão com direito a qualquer dos privilégios 
e benefícios da adesão ao Shrine, a menos que os mestres maçons estejam servindo em uma 
implantação nas forças armadas de seu país. 

Adicionado. 2009 
(a) Porta-voz. Os peticionários para uma dispensa ou carta patente podem designar 

um de seus membros como porta-voz, e ele terá os privilégios do plenário na Sessão Imperial 
anual, mas não o direito de voto. 

Alterado. 1981 
§ 329.6 Efeitos da Concessão de Dispensa. 

(a) Fiscal. Se a dispensa for concedida, os membros do templo sob dispensa são 
responsáveis pelas dívidas para a parte fracionada do ano que resta após a data da dispensa, e o 
templo é responsável na íntegra para o Shriners International pela taxa hospitalar e taxas por 
novos membros criados. 

(b) Data de Adesão. Um Nobre que assina uma petição para uma dispensa para torna-se 
um membro do templo sob dispensa na data em que a dispensa é concedida, e é passável somente 
por isso por taxas, levantamento hospitalar e avaliações. O templo do qual ele era membro antes 
da dispensa pode manter as taxas e avaliações já recebidas dele para o ano em curso. 
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§ 329.7 Status do Templo sob Dispensa. 
(a) Existência Jurídica. Um templo sob dispensa tem uma existência e jurisdição legais 

e, se funciona ou não, esta jurisdição não pode ser interferida, exceto pela ação do Shriners 
International. 

(b) Estatutos. Não pode adotar estatutos até que uma carta seja outorgada e é 
regularmente constituída. 

(c) Lei do Shrine. É regido pela lei do Shrine, na medida em que seja aplicável. 
(d) Diretores. Não têm poder para eleger oficiais, mas devem manter seus oficiais 

provisórios até que sua carta seja outorgada. 
(e) Representação. O potentado provisório de um templo sob dispensa não tem direito 

ao posto do passado potentado, nem o templo tem direito a representação em Shriners 
International. 

(f)Vaga. Qualquer vaga em um escritório de um templo sob dispensa será preenchida 
por nomeação pelo Potentado Imperial de seus Nobres. 

(g)Eleição de Diretores. Quando uma carta é concedida, os membros do novo templo 
devem realizar uma eleição de oficiais logo que possível, para que os oficiais eleitos possam ser 
instalados ao mesmo tempo em que o templo é constituído. 
§ 329.8 Efeitos da Recusa da Dispensa 

(a) Efeito. Quando uma dispensa para um novo templo é recusada pela Shriners 
International, nenhuma outra petição pode ser feita até a terceira Sessão Imperial anual posterior. 
Se uma segunda ou outra solicitação de dispensa for recusada, nenhuma outra petição poderá 
ser feita até a quinta Sessão Imperial anual posterior. Não obstante as disposições anteriores 
desta subseção, se a petição for recusada, apesar das recomendações do Comitê de Dispensa e 
Cartas Constitutívas e do Comitê de Linhas Juristas, que será concedido, a vida da petição será 
prorrogada e poderá ser novamente apresentada no próximo ano na Sessão Imperial da Shriners 
International. 
Alterado. 1974, 1981 

(b) Retenção de Membros. Todos os Nobres que assinaram a petição permanecem 
membros de seus respectivos templos. 
§ 329.9 Efeitos da Emissão da Carta Constitutiva 
Um Nobre que é um membro de um templo sob dispensa torna-se um membro fundador desse 
templo quando esse templo recebe sua carta patente. 
§ 329.10 Efeitos da Recusa da Carta Constitutiva. 
Todos os Nobres que assinaram a petição de dispensa são assim restituídos a membros nos 
templos em que eram membros antes da dispensa. Todos os membros criados pelo templo sob 
dispensa têm direito a certificados nesse sentido do Secretário Imperial. Estes certificados têm 
a força de confrontos com a finalidade de afiliação. 

Alterado. 1983  
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ARTIGO 30 
Legislado pelo Templo 

§ 330.1 Jurisdição. Um Nobre está sujeito à disciplina pelo templo do qual é membro, ou pelo 
templo em cuja jurisdição ele reside, por uma conduta que não é de um Nobre da Ordem ou por 
violação da Lei do Shrine. 

§ 330.2 Fair Play e Princípios de Justiça. Este artigo destina-se a fornecer as diretrizes para a 
determinação de se um Nobre acusado  deve ser disciplinado, a extensão de tal disciplina, se 
apropriado e para assegurar o jogo justo e justiça substancial como esses conceitos são 
entendidos e praticados na América do Norte. Para este fim, o templo e seus oficiais devem 
cooperar plenamente com o Nobre reclamante, o Nobre acusado, o Comitê de Reclamações e o 
Comitê de Julgamento. Todos os registros do templo relativos à queixa ou encargos devem ser 
disponibilizados para o que precede para cópia. 

§ 330.3 Definições. Além das definições estabelecidas no §101.3, os seguintes termos são 
definidos para os propósitos deste Artigo. 

(a) "Nobre reclamante " é o Nobre ou Nobres que apresentam uma reclamação com o 
Potentado de um templo de acordo com este Artigo. 

(b) "Reclamação" é a declaração escrita, assinada e datada dos atos ou a conduta de um 
nobre acusado, que o Nobre reclamante afirma ter violado a lei do Shrine ou constitui uma 
conduta que não é de um Nobre da Ordem. 

(c)" Nobre Acusado " é o Nobre ou Nobres contra quem uma queixa é realizada. 
(d) "Comitê de Reclamações" é um comitê de cinco (5) Nobres imparciais designados 

pelo Potentado e encarregados do dever de investigar minuciosamente uma reclamação. 
(e) "Painel de Avaliação" é o painel de nove (9) Nobres imparciais designados pelo 

potentado do qual o comitê de julgamento é selecionado. 
(f) "Comitê de Julgamento" consiste nos cinco (5) membros de um painel de julgamento 

que são selecionados para julgar as acusações apresentadas contra o Nobre acusado . 
(g) "Acusações" é uma declaração escrita, assinada e datada, informando o Nobre 

acusado da natureza e do caráter da ofensa ou ofensas sendo trazidas por e em nome do templo. 
(h) "Promotor" é o Nobre que representa o templo no julgamento do Nobre acusado . 
(i)"Imparcial" não tem conhecimento direto dos atos ou conduta estabelecidos na 

reclamação ou acusações; não tendo formado uma opinião quanto ao mérito da queixa ou 
acusações; não sendo relacionado por sangue ou casamento, nem está tão intimamente associado 
com o Nobre reclamante , o Nobre acusado  ou qualquer testemunho material que possa afetar 
o julgamento do Nobre. 

(j)"Avisar, Notificar, Fornecer, Entregar ou Arquivar" significa enviar via correio, 
primeira classe, postagem pré-paga, uma cópia do documento em questão até o último endereço 
conhecido do Nobre envolvido ou entregar o documento ao Nobre em   
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pessoa. A menos que um tempo maior seja permitido especificamente, isso deve ser feito 
imediatamente. Não é necessário notificar os procedimentos a seguir. 

(k) "Testemunha" é uma pessoa, homem ou mulher, Shriner ou não Shriner, chamado a 
prestar testemunho. 

§ 330.4 Procedimentos. Os procedimentos para a disciplina de qualquer Nobre por um templo 
são os seguintes: 
(a) Antes do julgamento. 

(1) Qualquer Nobre que queixar-se contra outro Nobre de conduta que não seja um Nobre da 
Ordem, ou por violação da lei do Shrine, deve indicar a natureza e o caráter por escrito, assinar 
e fechar a queixa, e entregá-la ao Potentado do templo. A denúncia deve ser inscrita dentro do 
prazo previsto no §101.9 (b). 
(2) Imediatamente após o recebimento de uma reclamação, é dever do Potentado notificar o 
Potentado Imperial e entregar uma cópia da denúncia ao Nobre acusado e nomear um comitê de 
reclamações de 5 membros imparciais do templo, dando preferência a ex-Potentados, cujo dever 
é investigar minuciosamente a queixa. O Noble queixoso e o Noble acusado terão a oportunidade 
de ser ouvidos antes do comitê de reclamações. O Nobre reclamante pode retirar a queixa a 
qualquer momento antes da determinação da existência de provável causa pelo comitê de 
reclamações e, nesse caso, o comitê de reclamações é dispensado de uma análise mais 
aprofundada do assunto e a queixa é desfeita. Se a queixa não for retirada, o comitê de 
reclamações por maioria de votos, deve determinar se há uma causa provável para acreditar que 
uma ofensa foi cometida pelo Nobre acusado e deve informar o Potentado. O relatório deve ser 
feito dentro de 60 dias após a nomeação do comitê, seja por escrito e assinado por aqueles que 
votarem na maioria, e as cópias devem ser entregues ao Nobre reclamante e ao Nobre acusado. 
Se nenhuma causa provável for encontrada, o processo deve rescindir, sujeito apenas aos direitos 
do Nobre reclamante para recurso de acordo com o §330.4 (c) (2). 
(3) Imediatamente após a recepção de um relatório do comitê de queixa encontrando provável 
causa, é dever do Potentado remeter o assunto para o Assistente Rabban ou, se ele é 
desqualificado de agir, para um Nobre imparcial do templo designado pelo Potentado para servir 
como suplente, e é dever do Assistente Rabban, ou do suplente, fazer com que as acusações 
escritas formais sejam preferidas em nome do templo contra o Nobre acusado. As acusações, 
em linguagem clara e concisa, devem informar o Nobre acusado da ofensa praticada, e quando 
assinado pelo Assistente Rabban, ou o suplente, deve ser arquivado com o Secretário do templo, 
e uma cópia deve ser entregue ao Potentado, ao Nobre denunciante e ao Nobre acusado. 
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(4) Imediatamente após a apresentação das acusações, é dever do Potentado nomear um painel 
de julgamento de 9 Nobres imparciais do templo e designar uma data para o julgamento, que 
não deve ser inferior a 15 nem superior a 30 dias a partir da data da seleção do painel de 
avaliação. O Potentado pode, por boa razão, adiar o julgamento para uma data posterior, o mais 
tardar 60 dias a partir da data da seleção do painel de avaliação. Os nomes do painel de 
julgamento serão fornecidos ao Nobre queixoso, o Nobre acusado  e o templo. Nem o Nobre 
reclamante , o Nobre acusado , o templo, nem qualquer pessoa que os represente, devem ter 
qualquer contato com o painel de avaliação ou vice-versa em relação ao caso. 
(5) Se um oficial designado nesta seção é o Nobre reclamante, ou é o Nobre acusado ou não é 
imparcial como o termo, é definido no §330.3 (i), ele será desqualificado para atuar. Se um 
membro do comitê de reclamações ou o painel de julgamento for desqualificado, é dever do 
Potentado preencher a vaga com um Nobre imparcial. 
(6) A menos que um oficial ou um Nobre seja desclassificado nos termos do (5), ou dispensado 
pelo Potentado, ele é obrigado a servir. Qualquer Nobre que viola deliberadamente qualquer 
disposição do Artigo 30 está sujeito à disciplina nos termos do Artigo. 
(7) No caso em que o Potentado é desqualificado sob (5), ou por causa da boa justificativa, o 
Chefe Rabban atua em seu lugar; se ambos forem desqualificados, o Potentado nomeará o oficial 
qualificado de classificação mais alta para agir. E, se todos os oficiais forem desqualificados, o 
Potentado nomeará um Nobre imparcial para agir em seu lugar. 
(8) É dever do Secretário do templo fazer com que seja notificado ao Nobre acusado uma cópia 
autenticada das acusações, juntamente com um aviso informando o Nobre acusado do tempo e 
local do julgamento. O serviço deve ser feito pessoalmente por um Nobre, ou por correio 
certificado, dirigido ao último endereço conhecido do Nobre acusado . A declaração sob 
juramento do serviço feito pelo Nobre, ou da carta registrada do Secretário é evidência prima 
facie do serviço do aviso e acusações sobre o acusado Noble. 
(9) É o dever do Assistente Rabban ou do suplente, em nome do templo, processar as acusações, 
e o templo pode ter assistência de advogados na apresentação das acusações, desde que o 
advogado seja um Nobre. O Nobre acusado  também terá direito de advogado, desde que o 
advogado seja um Nobre. 
(10) O Nobre acusado pode apresentar uma resposta por escrito aos encargos pelo menos cinco 
dias antes do prazo fixado para o julgamento. 

(b) Julgamento 
(1) Na data fixada para julgamento, o promotor pode desclassificar 2 Nobres do painel de 
julgamento escolhido pelo Potentado, e o Nobre acusado  tem o direito de desclassificar 2 do 
painel de julgamento, deixando um Comitê de Julgamento de 5. Se o 
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Nobre acusado ou o Procurador falhar ou se recusar a exercer seus desafios, então o Comitê de 
Julgamento de 5 será escolhido por sorteio. Antes de exercer seus desafios, tanto o Nobre 
acusado como o promotor devem ter o direito de informar o tribunal de julgamento e contestar 
qualquer Nobre por causa. A causa deve consistir em mostrar que o Nobre em questão não é 
imparcial. O Potentado deve governar todos os desafios. O Potentado deve nomear 
imediatamente um membro do painel de julgamento substituto e imparcial para qualquer Nobre 
desculpado por causa. 
(2) O comité de julgamento seleciona um de seus membros como presidente. O presidente é 
encarregado da condução do julgamento e pode ter um advogado que seja um presente Nobre 
durante o julgamento com o objetivo de assessorar o comitê de julgamento sobre questões 
processuais e legais. Esse advogado deve servir às custas do templo. O presidente administra o 
juramento a todas as testemunhas que são Nobres em sua honra como Nobres. Todas as 
testemunhas que não são Nobres terão seus juramentos tomados por qualquer oficial qualificado 
para administrar juramentos. 
(3) Tanto o templo como o Nobre acusado têm o direito de convocar testemunhas e a 
desobediência de uma convocação sujeita um Nobre ofendido a sofrer medida disciplinar nos 
termos do Artigo 30. O pedido de emissão de uma citação a uma testemunha deve ser feito do 
Secretário, que emitirá, assinrá e entregará a convocação pelo menos cinco dias antes do 
julgamento. 
(4) O testemunho de todas as testemunhas deve ser tomado por um estenógrafo competente, 
masculino ou feminino, para que possa ser preservado, assim como as transcrições em um 
processo judicial. 
(5) Ou o templo ou o Nobre acusado podem tomar depoimentos de testemunhas que não podem 
comparecer ao julgamento, desde que tenha conhecimento razoável da hora e do local da sua 
tomada. O Nobre acusado e o templo devem fornecer cópias de todos os documentos conhecidos 
que devem ser usados no julgamento pelo menos cinco (5) dias antes do julgamento. 
(6) Qualquer Nobre do templo está autorizado a participar do julgamento; No entanto, não é 
necessária a notificação da data do julgamento para a adesão ao templo. As deliberações do 
comitê sobre culpa ou inocência e reparação da punição são secretas. Todas as deliberações 
devem ser pessoalmente e na presença de cada membro do comitê de avaliação. 
(7) O Comitê de Julgamento escuta as provas apresentadas em nome do templo e o Nobre 
acusado, e deve conduzir o julgamento de forma informal, não estando vinculado pelas regras 
técnicas de prova, exceto para aqueles relacionados a comunicações privilegiadas. O Comitê de 
Julgamento escuta os argumentos do advogado, incluindo os argumentos apropriados em relação 
à punição em caso de culpa, e pode prosseguir com suas deliberações e verificar a culpa ou 
inocência do  
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Nobre acusado. Se o comitê verificar a culpabilidade do culpado, o comitê deve determinar a 
punição, que pode ser repreensão, expulsão, suspensão por tempo indeterminado ou suspensão 
por um período definido. 
(8) Será necessário um voto de maioria da comissão sobre a questão da culpa e sobre a fixação 
da punição. O relatório do comitê de julgamento deve ser assinado por aqueles que votaram com 
a maioria. O relatório é imediatamente fechado para ser aberto pelo Potentado na próxima 
reunião. 
(9) Na próxima reunião do templo após o julgamento, o relatório será aberto pelo Potentado e 
lido para o Templo. Esta leitura do relatório é o pronunciamento do julgamento. O julgamento 
data do momento do pronunciamento do mesmo pelo Potentado, e a partir dessa data é final, a 
menos que o mesmo seja revertido ou modificado em um recurso contra a Shriners International. 
Qualquer Nobre que revele o conteúdo do relatório antes do pronunciamento do julgamento está 
sujeito à disciplina. 
 
(c) Recurso. 

(1) O templo, o Nobre acusado ou o Nobre queixoso tem o direito, dentro de 30 dias, para apelar 
à Shriners International de qualquer julgamento proferido. 

Alterado. 1991 
(2) O Nobre reclamante tem o direito dentro de 30 dias para apelar ao Shriners International da 
decisão do comitê de reclamações que não encontra nenhuma causa provável. 
(3) O aviso de recurso nos termos (1) ou (2) deve ser arquivado no Secretário Imperial dentro 
de 30 dias. 
(4) No caso de recurso, é dever do templo apresentar uma transcrição completa do processo com 
o Secretário Imperial pelo menos 30 dias antes da próxima sessão anual da Shriners 
International. A transcrição deve ser em um formato solicitado pelo Comitê de Reclamações e 
Apelações, como escrito, gravado, em disco compacto, ou de outra forma, desde que a 
transcrição forneça uma descrição autêntica dos procedimentos e o formato seja facilmente 
acessível à parte reclamante. O Secretário Imperial deve transmitir a transcrição e todos os 
documentos relativos ao apelo ao presidente do Comitê de Reclamações e Apelação do Shriners 
International. 

Alterado. 2011 
(5) Se for requerido um recurso, a parte recorrente deve pagar todos os custos e despesas da 
transcrição da evidência, a menos que, no julgamento do Potentado, a parte recorrente não possa 
pagar as despesas, caso em que o templo deve pagar. 
(d) Restauração. 

(1) Se o membro for suspenso por um período indeterminado, ele não tem permissão para 
solicitar a restauração até o tempo de um 
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 ano a partir da data do julgamento da suspensão. Qualquer Nobre suspenso por um período 
indefinido pode ser restaurado da seguinte forma: Ele deve apresentar um pedido de restauração, 
que deve ser lido em uma reunião agendada e o pedido será analizado na próxima reunião 
agendada, e a notificação do pedido deve ser enviada aos membros. Na próxima reunião 
agendada após a apresentação do pedido, a seguinte questão deve ser colocada: "Será que o 
Nobre deve ser restaurado?" Se dois terços dos membros presentes votarem em sua restauração, 
ele é restaurado. Se um número menor do que dois terços votar em restauração, ele permanece 
suspenso e não está autorizado a solicitar novamente por um período de um ano. 
(2) Se o membro for expulso, ele não pode ser restaurado, mas pode solicitar novamente o templo 
do qual ele foi expulso para ser membro como se ele nunca tivesse sido membro. No entanto, se 
ele deseja se tornar um membro de qualquer outro templo, ele deve obter uma renúncia do 
templo de expulsão antes que o templo com jurisdição de sua petição possa votar sobre o mesmo. 
Este pedido de renúncia deve ser agido em uma reunião declarada do templo de expulsão e deve 
ser aprovado por maioria de votos dos membros presentes e votantes. Alterado. 1967, 1983, 
1985 

ARTIGO 31 
Estatuto do Templo 

§ 331.1 Adoção. Um templo deve adotar estatutos e pode adotar emendas aos estatutos existentes, 
se forem consistentes com a lei do Shrine e forem aprovados por pelo menos dois terços dos 
membros presentes e votantes. 

§ 331.2 Procedimento. 
(a) Apresentação. Os estatutos ou emendas propostos devem ser apresentados por escrito 

sob a forma de uma resolução em uma reunião declarada. 
(b) Espera. A resolução deve ser anexada à próxima reunião agendada ou a uma reunião 

especial convocada para ação sobre o assunto. O aviso da reunião deve ser enviado a todos os 
membros do templo e deve recitar o texto ou substância dos estatutos ou emendas propostos. 

(c) Adoção. O templo então pode adotar os estatutos ou emendas propostos. 
(d) Arquivamento. Após a adoção de estatutos ou emendas, deve ser enviado ao 

Secretário Imperial: 
(1) 3 cópias, juntamente com um certificado de adoção assinado pelo Potentado, atestado pelo 
Secretário, com o selo do templo afixado; 
(Ao solicitar a aprovação Imperial, use Certificado na página 184, Formulário nº 13). 
(2) Uma cópia do aviso dado; e 
(3) Uma cópia do estatuto atual do templo. 

(a) Aprovação. Ele deve enviá-los imediatamente ao Comitê de Jurisprudência e Leis. Se 
o comitê aprová-los, eles são 
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 endorsados. Uma cópia deve ser conservada pelo comitê e duas cópias serão enviadas ao 
Potentado Imperial para sua aprovação. Se aprovado por ele, eles imediatamente se tornaram 
efetivos. 

(b) Registro. Após a aprovação, o Potentado Imperial deve encaminhá-los para o 
Secretário Imperial, que deve reter uma cópia para os registros de Shriners International, e deve 
encaminhar a outra cópia para o templo. 
§ 331.3 Período de Arquivamento. Todos os estatutos e emendas propostos do templo devem 
estar no escritório do Secretário Imperial pelo menos 30 dias antes da Sessão Imperial da 
Shriners International. 
§ 331.4 Ações da Shriners International. (a) Estatuto Aprovado. Em cada Sessão Imperial da 
Shriners International, o Secretário Imperial deve apresentar uma lista de todos os estatutos 
novos ou emendados que foram aprovados pelo Comitê de Jurisprudência e Leis, assim como 
aprovados pelo Potantado Imperial durante o recesso da Shriners International. 

(a) Estatuto Aprovado. Em cada Sessão Imperial da Shriners International, 
o Secretário Imperial deve apresentar uma lista de todos os estatutos novos ou emendados que 
foram aprovados pelo Comitê de Jurisprudência e Leis e aprovados pelo Potentado Imperial 
durante o recesso da Shriners International. 

(b) Estatutos Rejeitados. O Secretário Imperial também deve enviar uma 
lista de quaisquer estatutos ou emendas rejeitados pelo Comitê de Jurisprudência e Leis ou o 
Potentado Imperial, dando os motivos da rejeição. 

(c) Recurso. Qualquer templo insatisfeito com a decisão do Comitê de 
Jurisprudência e Leis ou o Potentado Imperial, no que diz respeito aos seus estatutos ou emendas, 
tem direito de recorrer ao Shriners International e a decisão desse órgão é definitiva. 

§ 331.5 Alterações nas Leis Internacionais da Shriners; Efeito sobre o Estatuto 
(a) Mudança Automática. Quando uma mudança é feita pela Shriners 

International afetando a lei do Shrine e, a mudança afeta os estatutos de qualquer templo, os 
estatutos do templo são mudados, ipso facto, para se conformar com os da Shriners International. 

(b) Ação do Templo. É dever de cada templo fazer esta mudança em seus 
estatutos imediatamente após receber a cópia impressa da série mais recente da Ordem Geral nº 
1 do Secretário Imperial. 

(c) Certificação de Registro. Em seguida, o Secretário do templo deve 
enviar ao Secretário Imperial uma cópia devidamente certificada, mostrando que a mudança foi 
feita e deve enviar cópias para o Potentado Imperial e para o Comitê de Jurisprudência e Leis 
para aprovação e confirmação. 

ARTIGO 32 
Taxa de Iniciação; Cotas; Arrecadação para o Hospital; Avaliação  

§ 332.1 Taxa de Iniciação. 
(a) Quantidade. Um templo pode definir a taxa de iniciação em qualquer nível; e 

pode definir mais de uma taxa por razões determinadas pelo templo.   
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(b) Pagamento Antecipado. Um candidato não pode ser iniciado até que sua taxa 
de iniciação seja paga na íntegra. Um templo pode, a seu critério, permitir que a taxa de abertura 
seja paga por cartão de crédito. 

(c) Desconto Proibido. Nenhuma parte de qualquer taxa pode ser arrebatada ou 
reembolsada de qualquer maneira ao candidato iniciado, seja em dinheiro ou material. 

(d) Retorno de Taxa. Se um candidato não se apresentar para iniciar, ele tem direito 
ao retorno da taxa de iniciação a pedido. 

(e) Mudança. As alterações propostas à taxa de início ou taxas devem ser 
apresentadas por escrito sob a forma de uma resolução em uma reunião declarada. A resolução 
deve ser anexada à próxima reunião declarada ou a uma reunião especial convocada para ação 
sobre o assunto. O aviso de tal reunião deve ser enviado a todos os membros do templo e deve 
recitar o texto ou substância da proposta. Se a proposta for aprovada por pelo menos dois terços 
dos membros presentes e votantes, é aprovado. 

Alterado. 1982, 1989, 1991, 1992, 2011 
§ 332.2 Cotas. 

(a) Montante Mínimo. As taxas anuais em cada templo não devem ser inferiores a 
US$10,00, pagas antecipadamente antes de 1º de janeiro por todos os membros. Um templo 
pode, a seu critério, permitir que tais taxas sejam pagas por cartão de crédito. 
(1) Os candidatos iniciados durante o ano estão incluídos. 
(2) Os membros da vida estão isentos. 

Alterado. 1982 
(b) Montante Proporcional. Os candidatos iniciados e os membros restaurados ou 

afiliados nos períodos seguintes pagam em pelo menos essas proporções: 
(1) 1 de janeiro a 31 de março, 100%; 
(2) 1 de abril a 30 de junho, 75%; 
(3) 1 de julho a 30 de setembro, 50%; 
(4) 1 de outubro a 31 de dezembro, 25% para membros restaurados ou afiliados; 
(5) 1 de outubro a 31 de outubro, 25% para candidatos iniciados; e 
(6) As taxas que possam ser consideradas adequadas, mas não superiores a 25%, a partir 

de candidatos iniciados de 1 de novembro a 31 de dezembro para o ano de então. 

Alterado. 2012 
(c) Quantidade Superior. Um templo pode fornecer uma taxa mais elevada de 

acordo com a proximidade da residência do membro para a localização do templo. 
(d) Remissão. Um templo, por voto afirmativo, pode remeter as taxas de um membro 

por uma boa causa, seja ao templo ou ao comitê selecionado para esse fim. 
(e) Renúncia. Um templo pode renunciar ao pagamento de taxas para um nobre 

restaurado ou afiliado, desde que suas taxas para o ano de então tenham sido pagas para o seu 
próprio ou outro templo. 

Adicionado. 1989 
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(f) Mudança. As mudanças propostas nas taxas anuais devem ser apresentadas por 
escrito sob a forma de uma resolução em uma reunião declarada. A resolução deve ser anexada 
à próxima reunião declarada ou a uma reunião especial convocada para ação sobre o assunto. O 
aviso de tal reunião deve ser enviado a todos os membros do templo e deve recitar o texto ou 
substância da proposta. Se a proposta for aprovada por pelo menos dois terços dos membros 
presentes e votantes, é aprovado. 

Adicionado. 1992  
§ 332.3 Arrecadação para o Hospital 

(a) Quantidade. A taxa anual em cada templo para os Hospitais será de US$5,00 
para cada membro, exceto um membro associado. 

(b) Computação. A taxa hospitalar deve ser calculada sobre a adesão ao templo, 
incluindo os membros vitalícios, a partir do primeiro dia de janeiro de cada ano. 

(c) Remissão. O ingresso hospitalar recebido da associação deve ser remetido ao 
Tesoureiro Imperial por cheque separado da seguinte forma: 

(1) Até 31 de março, 50%; 
(2) Até 1 de junho, 35%; e 
(3) Até 1 de outubro, 15%. 

(d) Membros Reintegrados. A imposição hospitalar também deve ser cobrada de 
membros que foram reintegrados ao longo do ano, desde que o ingresso no hospital para o ano 
de 2008 não tenha sido pago, e de candidatos iniciados durante o ano, de janeiro a outubro, sem 
redução proporcional. A imposição hospitalar deve ser enviada ao Tesoureiro Imperial no final 
do mês em que é recebido pelo templo. Uma taxa hospitalar não será recolhida de candidatos 
iniciados em novembro ou dezembro para o ano de 2008 e não remetidos ao Tesoureiro Imperial. 

Alterado. 1989, 2012 
(e) Crédito. Um templo pode ter crédito e deduzir de sua remessa todas as 

imposições hospitalares não remuneradas do ano anterior ocasionadas por morte ou suspensão. 
(f) Renúncia de Membro Reintegrado. Um templo não é obrigado a enviar ao 

Tesoureiro Imperial qualquer taxa hospitalar não paga no caso de reintegração subsequente de 
um membro suspenso por falta de pagamento de dívidas. 

(g) Coleção de Membros Reintegrados. Um templo deve coletar todas as cobranças 
hospitalares não remuneradas antes de reintegrar um membro que foi suspenso por segunda vez, 
e remeter ao Tesoureiro Imperial. 

(h) Fundo Fiduciário. A imposição hospitalar é um fundo fiduciário e cada templo 
deve segregá-lo em uma conta separada e remeter para o Tesoureiro Imperial conforme previsto 
nesta seção. 

(i) Dificuldades. Um templo, que remitiu as dívidas de um membro por causa de 
dificuldades, também pode remeter a cobrança hospitalar desse membro pelo ano ou anos em 
que suas dívidas foram remitidas e, portanto, aconselhar o Tesoureiro Imperial. 

Alterado. 1988 
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§ 332.4 Contribuição de Membro Permanente para o Hospital 
(a) Quantidade. Um membro pode comprar US$150 por uma Associação 

Contribuinte Permanente nos Hospitais, receber um certificado do Agente do Templo e ser 
isento de qualquer taxa adicional. 

(b) Isenção. O Secretário do templo deve inserir em seu registro a isenção da 
cobrança hospitalar futura de todos os membros que detém um certificado de Sócio Contribuinte 
Permanente totalmente pago. 

(c) Remissão. O Secretário do Templo enviará prontamente todos os montantes 
recebidos por ele para adesões contribuintes permanentes para o Tesoureiro Imperial para 
depósito na conta dos Hospitais. 

Alterado. 1967, 1976  
§ 332.5 Contribuição Voluntária para o Hospital 

(a) Certificado. A Shriners International pode emitir um certificado de Subscrição 
Voluntária Permanente para qualquer pessoa ou organização por pelo menos US$ 60.00. 

(b) Conversão. Um membro que detém um certificado de assinatura permanente 
voluntária em seu nome, mesmo que emitido antes de se tornar um membro ativo de um templo, 
pode convertê-lo em um certificado de contribuição contábil permanente, renunciando ao seu 
certificado e pagando a diferença entre o valor pago pelo seu Assinatura Voluntária Permanente 
e o custo da Associação Contribuinte Permanente. Posteriormente, ele está isento de qualquer 
taxa hospitalar. 

(c) Remissão. O Secretário do Templo deve remeter prontamente todas as somas 
recebidas por ele para subscrições permanentes voluntárias ao Tesoureiro Imperial para depósito 
na conta dos Hospitais. 

Alterado. 1967, 1976 
§ 332.6 Cotas. Membros Ativos nos Templos. 

(a) Vitalício. Um templo pode criar membros vitalícios, que depois disso serão 
isentos das taxas anuais do templo:  

Alterado. 2007 
(1) Serviço Meritório. Para um serviço meritório. 
(2) Longevidade. Quando um membro pagou suas taxas por um período não inferior a 

35 anos. 
(3) Pagamento antecipado de cota. 
(i) Quando um membro que tem menos de 65 anos de idade paga o templo, em um 

montante fixo, pelo menos 20 vezes as taxas anuais atuais do templo, ou qualquer outra idade 
ou quantidade como o estatuto do templo; ou 

(ii) Quando um membro que tem 65 anos de idade ou mais paga o templo, em um 
montante fixo, pelo menos 10 vezes as taxas anuais atuais do templo, ou qualquer outra idade 
ou quantidade, como o estatuto do templo, mas não inferior a 60 anos. 
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(4) Fundo. Todo o dinheiro recebido de membros vitalício deve ser colocado em um fundo 
perpétuo. Somente a renda do fundo pode ser retirada e utilizada para as despesas operacionais 
do templo. No entanto, se o estatuto social do templo assim providenciar, após a morte de um 
membro da vida, um montante igual à soma paga por ele pode ser transferido para o fundo 
operacional do templo. O montante do fundo deve ser reportado anualmente na demonstração 
da posição financeira do templo. Para fins de investimento, o dinheiro no fundo pode ser 
colocado em um fundo comum com outros dinheiros do templo. 
(5) Adesão Prévia. A fim de manter a sua participação vitalícia, um membro deve manter a sua 
condição prévia de acordo com §323.3 (a) neste documento, salvo disposição em contrário neste 
estatuto social. 

Alterado. 2004, 2005, 2007 
§ 332.7 Avaliação. 
(a) Aprovação Potentado Imperial. Um templo que contempla uma avaliação deve 

primeiro enviar a proposta ao Potentado Imperial solicitando sua aprovação. O Potentado 
Imperial receberá o conselho do presidente do Comitê de Jurisprudência e Leis e o presidente 
do Comitê de Finanças e Auditoria antes da emissão de sua decisão. 

(b) Aprovação do Templo. Se o templo receber a aprovação escrita do Potentado 
Imperial, ele poderá cobrar a avaliação em seus membros, incluindo os membros vitalícios, se 
for especificamente fornecido, para fins gerais para a composição por resolução aprovada em 
uma reunião declarada do templo, se for aprovada por dois terços dos membros presentes e 
votantes e da seguinte maneira: 
(1) Uma notificação de uma semana por escrito deve ser dada, indicando o montante da 
avaliação proposta e a hora e o local em que serão tomadas as ações. 

(2) Após a adoção da resolução, deve ser enviado ao Secretário Imperial (i) 3 cópias dele, 
juntamente com um certificado de sua adoção assinado pelo Potentado, atestado pelo Secretário 
com o selo do templo afixado, (ii) uma cópia do aviso, e (iii) uma cópia do estatuto do templo.  
(Ao solicitar a aprovação Imperial, use Certificado na página 185, Formulário 14). 
(3) O Secretário Imperial deve enviá-los imediatamente ao Comitê de Jurisprudência e Leis. Se 
o comitê informar que a avaliação foi adotada de acordo com estes estatutos, a resolução é 
endossada. Uma cópia é retida pelo comitê e 2 cópias são devolvidas ao Secretário Imperial, que 
deve reter uma cópia para os registros da Shriners International e encaminhar a outra cópia para 
o templo. 

(c) Data Efetiva. Após a aprovação e relatório de aprovação adequado pelo Comitê 
de Jurisprudência e Leis, a avaliação é vinculativa para todos os membros do templo a partir da 
data de aprovação da resolução do templo,  
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cobrando a avaliação, e deve ser paga conforme as taxas são pagas ou conforme previsto na 
resolução. 

Alterado. 1983 
§ 332.8 Cartões Que Não Devem Ser Emitidos. Um templo não pode emitir um cartão oficial 

do Shrine para um membro se suas taxas anuais, levantamento hospitalar, avaliações ou qualquer 
obrigação voluntária, ou qualquer parte dela, não forem pagas para o ano em curso, a menos que 
esteja isento do seu pagamento. 

ARTIGO 33 
Remessas para a Shriners International 

§ 333.1 Falha no Envio de Remessas. Qualquer templo que negligencie ou se recuse a fazer as 
remessas necessárias para a Shriners International ou o Tesoureiro Imperial, deve ser notificado 
e, se não cumprir dentro do prazo especificado pelo Potentado Imperial, prenderá sua carta 
constitutiva e suspenderá seu trabalho. Os representantes eleitos do templo também estão 
sujeitos às limitações do § 205.4. Alterado. 1976 

ARTIGO 34 
Assuntos Especícifos do Templo e Regulamentações Fiscais 

 
§ 334.1 Ano Fiscal. Cada templo deve organizar seus livros de conta, relatório anual e auditoria 
de acordo com o ano civil. 
§ 334.2 Obrigações e Seguros. 

(a) Obrigações. Todo templo, às suas custas, deve obter um vínculo de fidelidade 
corporativa, indenizando-o contra perda resultante de infidelidade, inadimplência ou 
apropriação indevida por seus diretores, funcionários ou Nobres, de seus fundos, bens ou 
propriedades. 

(b) Seguro. 

(1) O potentado de cada templo deve nomear um comitê consultivo de seguros que deve consistir 
em pelo menos quatro membros, três dos quais devem ser qualificados e conhecedores em 
questões de seguro de propriedade e acidente, e o quarto membro será o procurador do templo. 
(2) O comitê consultivo de seguros deve ter os deveres e responsabilidades que lhe são atribuídos 
pelo templo e pelo Potentado Imperial. 
(3) O templo deve obter uma cobertura adequada e apropriada de incêndio, acidentes, 
abrangência pública e seguro automóvel. Em todas as apólices de seguros de acidentes e 
responsabilidades escritas para o templo e seus órgãos apensos, os seguintes itens devem ser 
incluídos como segurados adicionais, apenas no que diz respeito às operações e atividades 
abrangidas por suas políticas: "Shriners International, uma corporação de Iowa e Hospitais 
Shriners para Crianças, uma corporação do Colorado e todas as suas empresas afiliadas ". 

Alterado. 1996   
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(4) O Potentado e o Secretário devem ser responsáveis para que os certificados de seguro sejam 
adequados em todas as políticas de compensação e responsabilidade do trabalhador que 
demonstrem conformidade com (3) deste documento; devem ser arquivados pelo Secretário 
Imperial dentro de 30 dias da data de renovação de todas essas políticas, ou cada quando houver 
um cancelamento ou mudança material nela, a menos que tal data seja prolongada pelo 
Potentado Imperial por uma boa causa mostrada mediante solicitação escrita do templo. 

Alterado. 1983 
§ 334.3 Fundos de Benefício para o caso de Morte. Uma associação independente de Shriners, 

formada unicamente com o propósito de fornecer alívio ou fundos de benefícios para as viúvas 
ou famílias de membros falecidos, não deve estar sob o controle do Potentado ou templo em 
cuja jurisdição ele está organizado ou em outro lugar. 
§ 334.4 Orçamento. 

(a) Requerimento. Cada templo é obrigado a adotar um orçamento anual que deve 
ser preparado de acordo com o Plano de Contas Uniformes prescrito pela Shriners International.  

(Consulte o Formulário # 20.)  
(b) Preparação. O Chefe Rabban, em conjunto com o Conselho de Administração, 

preparará e completará o orçamento anual proposto do templo para o próximo ano a tempo de 
submissão na reunião do templo em que o orçamento deve ser aprovado.  

(c) Inspeção. O orçamento proposto completo deve ser disponibilizado mediante 
solicitação a todos os membros para inspeção antes de serem adotados.  

(d) Apresentação. O Chefe Rabban é responsável pela apresentação do orçamento 
proposto, a menos que os estatutos do templo forneçam o contrário. 

(e) Adoção. O orçamento deve ser adotado na reunião anual ou em uma reunião 
convocada para esse fim ou em uma reunião declarada realizada antes ou depois do primeiro dia 
de janeiro, mas o mais tardar no primeiro dia de março, após a reunião anual.  

(f) Dotações. A adoção do orçamento constitui a apropriação de fundos para os fins 
indicados no orçamento.  

(g) Alteração. O orçamento pode ser alterado em qualquer reunião do templo. 
(h) Relatórios do Templo. Em cada reunião, o Tesoureiro ou outro oficial fiscal 

deve apresentar um resumo das despesas, ou os detalhes que possam ser solicitados, 
relacionando-os ao orçamento. 

(i) Arquivo Secretário Imperial. Uma cópia do orçamento deve ser arquivada pelo 
Secretário Imperial no prazo de 30 dias após sua adoção.  

Alterado. 2000 
§ 334.5 Transações Financeiras do Templo. Os depósitos, os investimentos, as transferências, 
as retiradas e as despesas dos fundos dos templos serão feitos e por depositários aprovados pelo 
Conselho de Administração do templo, consistente com o orçamento do templo e de acordo com 
os procedimentos adotados pelo Conselho de Administração. 
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(a) Tipos de Transações Financeiras. Estes podem incluir, mas não se limitando a: 

(1) Transferência bancária e outro recebimento eletrônico e transferência de fundos 
entre, ou através, depositários de um templo; 

(2) Transferência bancária e outras transferências eletrônicas para pagamento de 
obrigações de um templo; e 

(3) Cheque, adiantamento de caixa em dinheiro (imprest petty cash) ou recibos e 
desembolsos de cheques de folha de pagamento. 

(b) Signatários. O Conselho de Administração adotará uma resolução ou 
deliberação que determine os membros do conselho de administração, autorizados como 
signatários, um dos quais será o tesoureiro. A resolução, ou resoluções, devem prever os 
signatários alternativos em caso de morte, demissão, ausência, incapacidade, suspensão, 
expulsão, julgamento de incompetência mental, condenação de um crime ou qualquer delito 
envolvendo torpeza moral, dos principais signatários. A autorização para iniciar transferências 
de fundos entre ou através depositários de um templo por um oficial do templo deve estar de 
acordo com as resoluções escritas que foram adotadas pelo Conselho de Administração. As 
assinaturas manuais ou eletrônicas de dois dos signatários autorizados são necessárias em todas 
as outras transações financeiras. Nenhuma assinatura de borracha, fac-símile ou assinaturas pré-
assinadas são permitidas. Alterado. 2009 

(c) Registros. As cópias de todas as resoluções aprovadas devem ser mantidas com 
os registros do templo e as atas das reuniões devem refletir a adoção das resoluções. 

Adicionado. 2008 
§ 334.6 Revisão das Demonstrações Financeiras. 
(a) Requerimento. Todo templo é obrigado a ter suas demonstrações financeiras e 

as de suas corporações afiliadas e anexadas, incluindo corporações de detenção do Templo, 
revisadas de acordo com os padrões dos EUA para declarações financeiras revisadas, por meio 
de um certificado, fretado ou contador público licenciado, selecionado pelo Templo no final de 
cada ano. No entanto, se o Templo não estiver localizado nos Estados Unidos, a revisão é 
limitada aos procedimentos normalmente realizados na condução da revisão do país. Contudo: 
(1) O Potentado Imperial pode, por uma boa causa, ordenar um Templo para ter uma auditoria 
em vez de uma revisão. 
(2) Um Templo pode, por meio de seus estatutos, exigir uma auditoria em vez de uma revisão. 
(3) Um Templo pode, em uma reunião expressa ou especial, exigir uma auditoria em vez de uma 
revisão. Alterado. 2013 

(b) Relatório. O contador deve apresentar um relatório sobre o mesmo, que deve 
incluir o relatório do contador na demonstração da posição financeira, demonstração das 
atividades e mudanças no patrimônio líquido, demonstração dos fluxos de caixa,  
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notas às demonstrações financeiras e informações financeiras suplementares sobre ativos 
líquidos irrestritos, temporariamente limitados e permanentemente restritos, assim como todas 
as atividades de angariação de fundos. Uma cópia do relatório deve ser arquivada com o 
Secretário Imperial antes do primeiro dia de maio do ano seguinte ao final do ano de referência 
em diante, a menos que tal data seja prorrogado pelo Potentado Imperial por boa causa mostrado 
por solicitação escrita de um templo. Alterado. 1968, 1983, 1987, 1992, 2007, 2008 
§ 334.7 Relatórios Fiscais Necessários nas Reuniões do Templo.  

(a) À disposição dos Membros. Os oficiais do Templo devem colocar à disposição 
dos membros na reunião anual ou de orçamento os seguintes documentos: 
(1) A cópia da última auditoria disponível ou revisão das demonstrações financeiras do templo; 
Alterado. 2007 
(2) A declaração de atividades do ano anterior mostrando em colunas paralelas os itens do 
orçamento e os gastos reais com elas relacionadas; Alterado. 2007 
(3) A demonstração da posição financeira do templo no final do ano anterior; e 
(4) A demonstração dos fluxos de caixa do templo. 

Adicionado. 2007 
(b) Data. Os oficiais do Templo devem fazer o relatório do Templo, preparado como 

exigido em §334.5, disponível para os membros na primeira reunião após a sua conclusão, mas 
não mais tarde que 15 de maio, a menos que essa data seja estendida pelo Potentado Imperial 
por boa causa demostrada, e a pedido por escrito do Templo. Alterado. 1987 
§ 334.8 Programa de Construção; Garantias ou Obrigações de Longo Prazo. 

(a) Aprovação Imperial. Qualquer templo contemplando qualquer programa que 
envolve uma obrigação garantida ou a longo prazo para um edifício ou adição aos mesmos, para 
o uso dos membros ou qualquer outro uso, seja para o benefício do templo, ou qualquer de suas 
afiliadas entidades, anexos ou subsidiárias, deve primeiro submeter-se o Potentado Imperial para 
seu exame e aprovação do programa proposto na forma prescrita por Shriners International. A 
obrigação de longo prazo é aquela em que o principal ou qualquer parte dele é pagável a mais 
de um ano a partir da data em que foi contratada.  Alterado. 2012 
(Use Formulário nº 18, páginas 195-199.) 

(b) Aprovação de Expansão. Qualquer Templo propondo quaisquer acréscimos ou 
expansão do programa proposto em (a), deve apresentar um relatório suplementar para o 
Potentado Imperial para aprovação. 
§ 334,9 Venda de Ativos do Templo. Qualquer Templo, ou qualquer de seus afiliados, 
contemplando a venda, locação, permuta, hipoteca, penhor ou outra disposição de todos ou 
substancialmente todos os seus bens e haveres, só pode fazê-lo   
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nos termos e condições, e para tal consideração como deve ser autorizado pela primeira vez pelo 
voto do templo em uma reunião declarada ou especial, que estabelece no aviso da reunião, a 
natureza específica do assunto a ser tratado. O aviso da reunião deve ser enviado a todos os 
membros do Templo, pelo menos, 20 dias antes da reunião. 

Alterado. 1986, 2011 
§ 334.10 Templo Holding Corporation. 

(a)  Existentes. Qualquer Templo agora constituído de acordo com uma lei estadual 
que autoriza a formação de uma corporação fraterna, sem fins lucrativos, derivando seus direitos 
e poderes de um grande ou Imperial corpo, e qualquer organização afiliada constituída de acordo 
com um estatuto sem fins lucrativos, pode continuar sua existência corporativa, desde que a sua 
carta ou disposições estatutárias: (1) produz obediência à lei Shrine; (2) existe apenas como uma 
corporação sem fins lucrativos tendo nenhum outro do que a de adquirir, possuir, vender ou de 
outra forma alienar, hipotecando imóveis, e a construção, manutenção e operação de edifícios 
nela, para utilização de sua própria finalidade; (3) nenhuma parte de seus ativos ou fundos 
reverterão em benefício dos indivíduos, pessoalmente, exceto no pagamento de serviços 
efetivamente prestados ou executados; e (4) em caso de dissolução, os bens e fundos 
remanescentes, após o pagamento de todas as dívidas da corporação, serão encaminhados para 
o Templo ou Shriners Hospitals for Children. 

Alterado. 1996 
(b) Novos. Novas corporações organizadas por Templos são proibidas, a menos que: 

(1) O pedido seja apresentado ao Potentado Imperial indicando as razões pelas quais uma 
empresa é necessária. 
(Use formulário e certificado nº 16, páginas 188-191). 
(2) Um projeto dos artigos propostos de incorporação ou associação seja anexada ao pedido. 
(3) Os artigos de incorporação ou associação incluem provisões que (i) ele existe apenas como 
uma corporação sem fins lucrativos tendo nenhum outro objetivo de adquirir, possuir, vender ou 
dispor de imóveis empenhados ao propósito, e a construção, manutenção e operação de edifícios 
no mesmo, para o seu próprio uso; (ii) ele está sujeito ao controle do Templo em todos os tempos; 
(iii) os diretores e oficiais devem ser membros regulares no templo; (iv) não fazem parte dos 
ativos ou fundos poder revertê-los em benefício dos indivíduos, pessoalmente, exceto no 
pagamento de serviços efetivamente prestados ou executados; (v) em caso de dissolução, os bens 
e fundos restantes após o pagamento de todas as dívidas da corporação, serão encaminhados 
para o Templo ou Hospitais; (vi) a não alteração dos estatutos será eficaz se primeiro aprovado 
pelo Presidente do Comitê de Leis e Jurisprudência, Conselheiro Geral e o Potentado Imperial; 
e (vii) quando uma alteração é feita pelo Shriners International afetando a lei Shrine, e a  
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mudança afeta os artigos de incorporação ou estatutos desta corporação, os artigos de 
incorporação e os estatutos desta corporação, a menos que proibido por lei estadual, estão logo 
a seguir alteradas para se conformar com as do Shriners International e medidas adequadas serão 
tomadas pela corporação para evidenciar a mesma. 
(4) O Presidente do Comitê de Leis e Jurisprudência, Conselheiro Geral e o Potentado Imperial 
aprovarem o pedido. 

(c) Formato dos Registros. A corporação organizada por um Templo é requerida a 
manter seus dados em conformidade com o plano de contas uniforme prescrito pela Shriners 
International.  

(d) Arquivamentos. A empresa é obrigada a apresentar anualmente ao Secretário 
Imperial uma declaração de atividades e alterações nos ativos líquidos do ano anterior e uma 
demonstração da posição financeira, mostrando a condição financeira da empresa no final do 
ano anterior. 

Alterado. 2007 
(e) Ação do Templo. A venda, locação, permuta, hipoteca, penhor ou outra 

disposição de todos, ou substancialmente todos, os bens e haveres da corporação, só podem ser 
nos devidos termos e condições, e para tal consideração, deve ser previamente autorizada pelo 
voto do Templo em uma reunião declarada do Templo, ou em uma reunião especial que 
estabelece no aviso da reunião a natureza específica do assunto a ser tratado. 

Alterado. 1986 
§ 334,11 Documentação Corporativa armazenada com o Secretário Imperial. Cópias dos 

artigos de incorporação ou associação, e os estatutos de cada Templo e filiados, ou aditamentos 
da corporação, devem ser apresentados ao Secretário Imperial. 

§ 334.12 Contratos de aluguel para Reuniões e Sessões Imperiais. Depois que um Templo 
votou para enviar unidades, clubes ou Nobres a uma sessão Imperial anual da Shriners 
International ou uma reunião de associação Shrine, deve designar um do oficial divã como o 
agente autorizado do Templo para fazer contratos para transporte e hospedagem, desde, no 
entanto, que tais contratos sejam aprovados por, e contenham quaisquer limites ou condições 
exigidas pelo Templo. 

Adicionado. 1990 
§ 334.13 Atos Não-Autorizados. Exceto quando especificamente previsto pelos artigos de 

incorporação ou estatuto desta corporação, ou estatuto do Templo, sem unidade, Shrine clube, 
grupo de Nobres, Nobre ou pessoa: 

(a) Tem qualquer autoridade, expressa ou implícita, para atuar como agente de, para 
agir em nome de, ou para ligar um Templo. 

(b) Pode, por sua ação ou omissão obrigar ou vincular um Templo. Adicionado. 1989 
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§ 334.14 Código de Ética. O código de ética, como aparece em §210.7 deste estatuto, aplica-se 
a todos os Templos Shrine, seu divã eleito, membros, funcionários nomeados e todos Nobres. 
Adicionado. 1998  

ARTIGO 35 
Práticas Proibidas ou Não Permitidas 

 
§ 335.1 Atividades Ilícitas. É ilegal para qualquer Templo, ou qualquer unidade ou clube sob seu 

controle, ou qualquer grupo de seus membros, ou qualquer membro, agir para ou em nome do 
Templo, para promover ou participar em qualquer envolvimento ou empresa, proibida pela lei 
local. 
§ 335.2 Publicidade Inadequada. 

(a) Aprovação Prévia. O uso da palavra “Nobre” ou “Shriner” ou qualquer variação do 
mesmo, ou qualquer termo, sinal ou símbolo da Ordem, para comerciais ou outras empresas 
privadas, é proibida a menos que especificamente aprovado por: 
(1) A maioria dos representantes presentes durante a sessão anual Imperial da Shriners 
Internaional; e qualquer proposta para permitir o uso para esse fim deve ser previamente enviada 
por um representante para o Secretário Imperial, por escrito, e na forma a ser proposto, pelo 
menos 6 dias antes da sessão Imperial da Shriners International em que deve ser submetido; e 
cada tal proposta será publicada com o aviso da Sessão Imperial; ou 
(2) Uma votação por maioria do Conselho de Administração da Shriners International. 

Alterado. 1987, 1988, 1993 
(b) Isenção. Esta seção não se aplica àqueles que são regularmente envolvidos na 

negociação de suprimentos Shrine, uniformes, insígnias e emblemas. 
§ 335.3 Uso do Nome “Shriners Hospitals for Children”. O uso do nome “Shriners Hospitals 

for Children” ou referência aos Hospitais em conexão com qualquer atividade de captação de 
recursos por um Templo ou Nobre, sem o consentimento por escrito do Potentado Imperial ou 
do Presidente do Conselho de Administração dos hospitais é proibida. 

Aterado.. 1976 de 1996 
§ 335.4 Administração do Hospital 

(a) Aprovação Prévia. Um Templo ou Nobre não pode solicitar fundos ou aceitar 
imobiliário, dinheiro, valores mobiliários ou outros bens para fins relacionados com a 
construção, lançamento, manutenção ou operação do hospitais para crianças, ou projetos 
semelhantes, sem primeiro obter por escrito consentimento do conselho de administração da 
Shriners International. 

Alterado. 1974, 1996 
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(b) Isenção. Esta seção não se aplica aos projetos existentes suportados e operados por 
templos subordinados em 1 de Janeiro de 1948. 
§ 335.5 Cerimônias de Iniciação 

(a) Proibição. Todas as práticas ou alusões imorais e vulgares na iniciação dos 
candidatos ou nos avisos impressos emitidos por um Templo são proibidos. 

(b) Responsabilidade. O Potentado, ou qualquer Presidente no momento, são 
pessoalmente responsáveis para deter imediatamente qualquer ato de vulgaridade ou 
obscenidade. 
§ 335.6 Fornecimento de Lista de Nomes. 

(a) Templo. Um Templo ou Nobre: 
(1) Poderá fornecer uma lista de membros do Templo para revistas nacionais Shrine com o único 
propósito de solicitar assinaturas. 
(2) Podem fornecer uma lista dos membros do Templo para outros apenas para fins fraternos 
para o benefício do Templo e, em seguida, apenas mediante os termos e condições, conforme 
indicado por uma resolução devidamente adotada pelo Templo. 
(3) Deve, como parte do relatório mensal do Templo, fornecer ao Secretário Imperial uma cópia 
completa do banco de dados de membros do Templo, incluindo toda e qualquer informação nela 
contida. Depois disso, as atualizações para o banco de dados devem ser enviadas com cada 
relatório mensal subsequente. As informações contidas no banco de dados são para o uso da 
comissão de membros do Shriners International no desenvolvimento de estatísticas e tendências 
para o desenvolvimento do quadro social. 

Alterado. 2002, 2009 
(4) A lista dos membros fornecidas ao abrigo do §335.6 (a)(3) pode ser usada pelo Shriners 
Hospitals for Children, sujeito à legislação aplicável, para fins de divulgação de informações 
sobre os nossos hospitais, presentes incentivadores, contribuições e legados aos mesmos, e após 
solicitar doações para captação de recursos e esforços de caridade em nome do Shriners 
Hospitals for Children. Tal uso deve ser realizado nos termos e condições, conforme indicado 
por uma resolução conjunta aprovada pelo Conselho de Administração do Shriners Hospitals 
for Children e do Conselho de Administração da Shriners International. 

Adicionado. 2009 
(5) Não se pode fornecer uma lista de membros do Templo para que todos possam ser usados 
para enviar circulares ou solicitar os membros para fins comerciais, exceto como aqui 
mencionado. 
(b) Shriners International. Shriners International, seus administradores e empregados: 
(1) Podem fornecer uma lista de membros de um Templo a outro Templo para que aqueles 
listados são membros. 
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(2) Podem fornecer listas de imperiais representantes, diretores, membros da comissão e listas 
semelhantes para Shriners Hospitals for Children. 

Alterado. 1996 
(3) Poderá fornecer uma lista de membros de Templos para os outros, depois de obter o 
consentimento dos Templos, exclusivamente para fins fraternos em benefício da Ordem e, em 
seguida, apenas mediante os termos e condições, conforme indicado por uma resolução 
devidamente adotada pelo Conselho de Administração da Shriners International. 
(4) Podem anunciar na revista Shriner produtos ou serviços, oferecidos para venda pelo Shriners 
International, ou vender publicidade na revista Shriner para comerciais ou outras empresas 
privadas para a venda de produtos ou serviços. 

Adicionado. 2016 
(5) A lista dos membros fornecidas ao abrigo do §335.6 (a)(3) pode ser fornecida a terceiros 
para fins de publicação, distribuição e venda de um membro diretório. 

Adicionado. 2016 
(6) A lista dos membros fornecidas ao solicitante do §335.6 (a)(3) pode ser usada pela Shriners 
International, sujeita à legislação aplicável, para o propósito de divulgação de informações sobre 
a Shriners International, presentes de incentivo, contribuições e legados aos mesmos, e após 
solicitar doações, para captação de recursos e esforços semelhantes em nome da Shriners 
International. Tal uso deve ser realizado nos termos e condições, conforme indicado por uma 
resolução adoptada pelo Conselho de Administração da Shriners International. 

Adicionado. 2016 
(7) A lista dos membros fornecidas ao abrigo do §335.6 (a)(3) pode ser usada pela Shriners 
International, sujeita à legislação aplicável, com a finalidade de promover a venda de 
memorabilia ou itens comemorativos durante o mandato de um Potentado Imperial no escritório, 
com os recursos provenientes de tais vendas beneficiando a Shriners International. Tal uso deve 
ser limitado por e conduzido em tais termos e condições, conforme indicado por uma resolução 
adotada pelo Conselho de Administração da Shriners International. 

Adicionado. 2016 
(8) Não poderá fornecer uma lista de membros de Templos para que todos possam ser usados 
para enviar circulares ou solicitar os membros para fins comerciais, exceto como aqui 
mencionado. 

Alteração. 1967, 1990 
§ 335.7 Apelos de Ajuda. Um Templo não pode apelar a Nobres não membros desse Templo 
em ajuda, a menos que o apelo tenha o endosso do Potentado Imperial. 
§ 335.8 Anúncios Pagos. 

(a) Restrição. Um Templo não pode emitir com ou como parte de qualquer nota oficial 
ou qualquer anúncio ou pagamento de propaganda.   



  

96  

(b) Abono. Um Templo que emite, em intervalos regulares, uma publicação oficial 
contendo anúncios pagos, pode emitir suas notas oficiais nesta publicação. 

§ 335.9 Divisão de Taxas. Um Templo não pode reservar a parte das taxas cobradas para a 
iniciação ou filiação, ou taxas anuais ou avaliações, para o uso exclusivo de qualquer unidade 
ou qualquer clube subordinado ou organização no Templo. 

§ 335.10 Organizações Femininas. 
(a) Proibição. Um Templo não pode organizar ou patrocinar, uma unidade feminina ou 

qualquer organismo uniformizado de mulheres. 
(b) Restrição. Um Templo não pode organizar ou patrocinar, qualquer corpo de 

mulheres ou homens e mulheres, que seja considerada uma organização ligada com a Ordem 
composta de Nobres e parentes do sexo feminino ou exigindo tais relacionamentos como o pré-
requisito para ser membro da organização. 

Alterado. 1969 
§ 335.11 Representação Feminina. Todas as mulheres e representações de mulheres são 

proibidas de participação em qualquer função pública da Ordem. A participação adequada por 
mulheres é permitida em funções públicas dedicadas exclusivamente aos Hospitais. 

§ 335.12 Condenação Pública. O aparecimento em público de candidatos ou Nobres em fantasia 
ou traje, ou engajar-se publicamente em atividades que trazem reprovação sobre a Ordem, é 
proibido. 

§ 335.13 Cumprimento da Lei Shriner. Um Templo ou Nobre não pode violar a lei Shrine. 
§ 335.14 Fornecimento de Resultados das Eleições. Um Templo ou Nobre pode não fornecer a 

nenhum meio de comunicação o nome de qualquer candidato para o Templo ou Shrine clube, 
nem quaisquer informações sobre a contagem de votos em qualquer eleição do Templo ou Shrine 
clube. Informações dadas aos meios de comunicação são constituídas unicamente de nomes e 
material biográfico de oficiais eleitos e nomeados. 

Alterado. 1968 
§ 335.15 Corporações. Nenhuma corporação pode ser organizada por qualquer propósito de se 

relacionar a quaisquer atividade da Ordem ou dos Hospitais, salvo mediante a conformidade 
com um §334.10 ou §337.9, a menos que o expresse por escrito o consentimento do Potentado 
Imperial, que deve ser obtido primeiro. 

Alterado. 1970, 2008 
§ 335.16 Atas das Reuniões do Templo. Não haverá áudio, vídeo ou outra gravação, video ou 

filmagem de uma reunião no Templo ou Cerimonial, sem o consentimento prévio do Templo ou 
Potentado. Qualquer gravação autorizada, gravação ou filmagens passará a ser propriedade do 
Templo e não pode ser ouvida ou vista, exceto por Nobres. 

Adicionado. 1991 
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ARTIGO 36 
Unidades do Templo 

 
§ 336.1 Controle do Potentado. As unidades são uma parte do corpo de trabalho do Templo e 

estão sob o controle do Potentado e devem ser compostos integralmente por Nobres. 
§ 336.2 Exposições Públicas e Desfiles Cívicos. 

(a) Somente Shriners. Não obstante as disposições em §335.11, em desfiles de Templos 
nas sessões anuais da Shriners International ou em desfiles e exposições locais Shriners, sob os 
auspícios de Templos ou associações Shrine, apenas Nobres participarão. 

(b) Desfiles Cívicos. Em desfiles cívicos e aparições públicas não-Shrine, Nobres, suas 
mulheres e crianças, e organizações maçônicas relacionadas ou patrocinadas, podem participar, 
com a aprovação do Potentado. Somente Nobres podem realizar, competir, dirigir veículos de 
passeio com menos de quatro rodas, ou operar qualquer veículo enquanto desfilando. 

(c) Aprovação do Potentado. Nenhuma unidade Templo é permitida a participar em um 
desfile ou exposição pública sem a aprovação expressa do Potentado. 

(d) Fora da Circunscrição de Aprovação. Aparições públicas por unidades estão sob 
os auspícios do Templo com o qual eles são identificados, e não são permitidas em qualquer 
lugar fora da Circunscrição do Templo, exceto com o consentimento do Potentado da 
Circunscrição local. 

(e) Sem Compensação. Unidades e seus membros estão proibidos de aceitar qualquer 
recompensa ou compensação pela participação em desfiles e exposições. Alterado. 2013 

(f) Grupos Musicais. Em desfiles e funções cívicas, grupos musicais Shrine podem, com 
a aprovação do Potentado, permitir que músicos convidados venham a participar. O convidado 
deve ser distinguido dos Nobres na vestimenta. Adicionado. 2016 

§ 336.3 Relatórios Financeiros Obrigatórios. Cada unidade Templo deve, no final de cada ano 
civil, preencher o Relatório do formulário de clubes Shrine e Templos, que está disponível a 
partir do Secretário Imperial, e registrá-la com o Registrador do Templo antes do primeiro dia 
de fevereiro, após o fim do ano civil. Adicionado. 2013 

ARTIGO 37 
Shrine Clubes, Shrine Club Independentes, Organizações de Nobres 

§ 337,1 Organização dos Nobres. 
(a) Organização dos Nobres. Uma organização da reunião de Nobres como tal, 

utilizando qualquer um dos emblemas da Ordem ou ter um título indicando que ele seja de uma 
organização de Nobres, não pode ser organizada sem uma autorização oficial   
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 do Potentado de um Templo ou, se nenhum Templo foi fundado no estado onde os Nobres 
desejam organizar, em seguida, apenas com a autorização oficial do Potentado Imperial ou seu 
designado. Alterado. 2010 

(b) Autoridade do Imperial Potentate. Onde “Potentado” é usado neste artigo, ele 
também deve incluir o Potentado Imperial ou seu designado, consoante o contexto para cumprir 
as metas estabelecidas no parágrafo (a) acima. Adicionado. 2010 

§ 337.2 Clubes Shrine de Nobres. Todos os Nobres que são membros de um clube Shrine são 
passíveis dos estatutos e regulamentos do Templo, que autoriza, se eles são membros desse 
Templo ou outro Templo. 

§ 337.3 Controle. O clube Shrine está sob o controle do Potentado do Templo de autorização e 
deve aprovar qualquer estatuto ou alterações adotadas pelo clube antes que elas possam se 
tornarem eficazes. 

§ 337.4 Território de Jurisdição Exclusiva. Um clube Shrine está sob o controle do Templo que 
tem circunscrição exclusiva sobre o território em que o clube Shrine está localizado. 
§ 337.5 Território de Jurisdição Concocrrente.  

(a) Consentimento Duplo. Se a proposta de formar um Clube Shrine em território sobre 
o qual 2 ou mais Templos têm competência concorrente, o consentimento deve ser obtido a partir 
dos 2 Templos mais próximos do local proposto na competência concorrente. 

(b) Controle do Templo. O Clube está sob o controle do mais próximo destes 2 Templos. 
(c) Acordo. Quando uma alteração é feita em linhas jurisdicionais de modo que 2 ou 

mais Templos têm competência concorrente, a Circunscrição sobre qualquer Clube Shrine 
existente permanece no Templo cuja autoridade o Clube foi criado, salvo acordo em contrário 
dos Templos envolvidos. 

(d) Ação do Shriners International. Não obstante as disposições desta seção, em 
circunstâncias excepcionais ou incomuns, a Shriners International pode autorizar a formação de 
um Clube Shrine de competência concorrente e pode atribuir a responsabilidade do controle de 
qualquer Clube Shrine recém-organizado ou existente. Se todos os Templos afetadados 
concordarem, o Potentado Imperial pode autorizar a formação de um Clube Shrine de 
competência concorrente, e atribuir a responsabilidade pelo seu controle para o Templo 
nomeado pelos Templos, segurando tal competência concorrente. Alterado. 1975, 1977 

§ 337.6 Clubes, Unidades e Atividades em Jurisdição Concorrente. 
(a) Autoridade para as Unidades. Em todos os casos onde existe um Clube Shrine ou 

está a seguir organizado em competência concorrente, apenas o Templo tem o controle desse 
Clube, podendo organizar ou manter unidades compostas de Nobres que residem na cidade, 
condado ou outra área geográfica servida por esse Clube e só aquele Templo pode patrocinar 
atividades nessa área.  
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(b) Isenção. Esta seção não se aplica às unidades existentes ou a atividades planejadas e 
divulgadas antes de 01 de maio de 1975, ou em qualquer caso em que os Templos envolvidos 
possuam outra forma de acordo. 

(c) Atividades Existentes. As atividades planejadas e divulgadas referidas no §337.6(b) 
devem ser exclusivas para o Templo, tendo planejado e divulgado referidas atividades 
anualmente antes de 1 de maio de 1975, desde que as atividades sejam continuadas anualmente 
depois disso. Alterado. 1975, 1979 

§ 337.7 Incorporação. Um Clube Shrine não pode incorporar ou organizar-se como uma empresa 
de responsabilidade limitada, parceria, cooperativa ou qualquer outra entidade civil. Alterado. 
2002 

§ 337.8 Revisão de Relatórios do “Shrine Clubes” e “Shrine Holding Corporation”. Cada 
Clube Shrine e Shrine Clube Holding Corporation é obrigado a ter seu relatório financeiro anual 
revisto por um comitê selecionado pelo Potentado no fim de cada ano civil; e todos os Clubes 
Shrine devem, no final de cada ano civil, preencher o Relatório do Formulário de Clubes Shrine 
e Templo, que está disponível a partir do Secretário Imperial, e registrá-la com o Registrador de 
Templo antes do primeiro dia de fevereiro, após o fim do o ano civil. 

Alterado. 2007, 2009, 2013 
§ 337.9 Shrine Holding Corporation. Cada Shrine Clube e Shrine Holding Corporation pode 

ser organizado se for considerado necessário pela conformidade com o seguinte procedimento: 
(a) Aplicação. Um pedido por escrito deve ser apresentado ao Potentado da 

Circunscrição do Templo que for o Clube Shrine, indicando a razão dessa incorporação ser 
necessária. 

(Utilize o formulário e certificado nº 17, páginas 192-195.) 
(b) Esboço, Projeto. Um projeto dos artigos propostos de incorporação ou associação 

deve ser anexado ao pedido. 
(c) Provisões. Os artigos de incorporação ou associação devem incluir as seguintes 

disposições: 
(1) Deve ser uma corporação ou associação, sem fins lucrativos, e com o único propósito de 
manter título de propriedade real ou pessoal que não seja caixa e títulos de propriedade do Clube. 
(2) Os Administração e Direção oficiais da corporação ou associação, devem ser membros 
regulares no Clube e continuar sujeitos aos estatutos do Templo de autorização e controle do 
Potentado. 
(3) O Potentado terá o poder de destituir na corporação ou associação, qualquer diretor ou oficial 
por desobediência de suas ordens, ou por qualquer violação dos estatutos do Templo com 
respeito à condução dos assuntos da corporação ou associação. 
(4) A venda, locação, permuta, hipoteca, penhor ou outra disposição de todos, ou 
substancialmente todos, os bens e haveres da corporação,   
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só podem ser nos devidos termos e condições, e para tal consideração como deve ser 
previamente autorizada pelo voto do Templo que tenha Circunscrição do Clube Shrine em uma 
reunião declarada do Templo, ou em uma reunião especial que estabelece antecipadamente o 
aviso da especificidade do assunto a ser tratado. 
(5) Quando uma alteração é feita pelo Shriners International e afetar a lei Shrine, e essa mudança 
afetar os artigos de incorporação ou estatutos desta corporação, a menos que proibido por lei 
estadual, os artigos de incorporação ou estatutos serão por isso alterados para se conformar com 
a Shriners International e medidas adequadas serão tomadas pela corporação para evidenciar o 
mesmo. 
(6) Nenhuma alteração dos artigos de incorporação será efetiva a menos que primeiro aprovado 
pelo Potentado do Templo, o Presidente do Comitê de Leis e Jurisprudência, o Conselheiro Geral 
e o Potentado Imperial. 
(7) Em caso de dissolução, os bens e fundos remanescentes após o pagamento integral de todas 
as dívidas da empresa ou associação deverão ser transmitidos ao Templo ou Shriners Hospitals 
for Children. Nenhuma parte dos ativos ou fundos podem ser revertidos em benefício de 
qualquer membro da corporação ou associação, nem reverter a qualquer funcionário ou 
administrador do mesmo. 

Alterado. 1969, 1986, 1996 
(d) Ação do Potentado. O Potentado deverá aprovar ou rejeitar o pedido. 
(e) Arquivamento. Se o Potentado aprova a aplicação, artigos de incorporação ou 

associação, e um certificado de aprovação do Potentado propostas serão enviados para o 
Secretário Imperial. 

(f) Shriners International Action. Se o presidente da Comissão de Jurisprudência e 
Direito, o Conselho Geral e o Potentado Imperial aprovar o pedido, a empresa ou associação 
pode ser organizado. 

(g) Relatórios. Cada Shrine clube ou Shrine Holding Corporation deve cumprir com 
§337.8 do estatuto social relativas a demonstrações financeiras. 

Adicionado. 2013 
ARTIGO 38 

Reclamações ao Potentado  
§ 338.1 Procedimentos. 

(a) Nobres Individuais. Reclamações ou correspondências para o Potentado Imperial de 
Nobres Individuais na Shriners International ou problemas do Templo, devem ser tratadas em 
primeira instância para o Potentado do Templo do qual o Nobre reclamante é um membro, e 
através dele para o Potentado Imperial. 

(b) Transmissão para o Potentado Imperial. Se o Potentado do Templo se recusar ou 
não encaminhar uma comunicação, o queixoso pode transmiti-lo diretamente para o Potentado 
Imperial. 
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(c) Representante. Um representante pode se comunicar diretamente com o Potentado 
Imperial. 

ARTIGO 39 
Visitantes do Templo 

§ 339.1 Admissão. Um Nobre não pode ser admitido a seu próprio ou qualquer outro Templo, a 
menos que ele mostre ao Templo para que ele deseja ser admitido e um cartão oficial Shrine 
para o ano em curso. 

§ 339.2 Admissão para Propósitos Especiais. §339.1 não se aplica a um Nobre que entra em um 
Templo sob §323.11 (b)(3). 

ARTIGO 40 
Sede do Templo na  Sessão Anual da Shriners International 

§ 340.1 Finalidade e Limitação. Templos podem manter escritórios durante a Sessão anual 
Imperial da Shriners International, com o propósito de demonstrar hospitalidade e a promoção 
da boa camaradagem. O uso de emblemas do Templo como presentes, ou para fins de troca, é 
permitido. A distribuição indiscriminada, em grandes quantidades, de todos os tipos de 
souvenirs, a cada um que chama na sede do Templo, é proibido. Todas as cortesias mostradas 
na sede do Templo deve ser limitado a Nobres e senhoras que os acompanham. 

§ 340.2 Souvenirs. Lembranças ou presentes de qualquer tipo podem não ser distribuídos para 
Representantes enquanto a Shriners International se reúne em Sessão Imperial. 
§ 340.3 Responsabilidade. Cada Potentado e cada representante deverá ver que o abuso de 
qualquer tipo não é permitido na sede do Templo que tende a desacreditar o Shrine ou seus 
princípios e objetos declarados.  
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ESTATUTOS  (IOWA) 
PARTE IV 

Circunscrição Territorial 
ÍNDICE 
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ARTIGO 50 
Colorado 

§ 450,1   Al Kaly e El Jebel Shriners 115 
ARTIGO 51 
Connecticut 

§ 451,1   Pyramid Shriners 115 
§ 451,2   Sphinx Shriners 115 
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§ 455,3   Hasan Shriners 118 
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ARTIGO 56 
Havaí 

§ 456,1  Aloha Shriners 119 
 

ARTIGO 57 
Idaho 

 
§ 457,1   Calam Shriners  119 
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ARTIGO 58 
Illinois 
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ARTIGO 59 
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§ 459,2   Mispa Shriners. 120 
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ARTIGO 60 
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ARTIGO 61 
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§ 461,1   Abdallah Shriners 122 
§ 461,2   Arab Shriners 122 
§ 461,3   Isis Shriners 122 
§ 461,4   Midisi Shriners 122 
§ 461,5   Mirza Shriners 123 
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ARTIGO 62 
Kentucky 

 
§ 462,1   El Hasa Shriners  122 
§ 462,2   Kosair Shriners  123 
§ 462,3   Oleika Shriners  123 
§ 462,4   Rispa Shriners 123 
 

ARTIGO 63 
Louisiana 

  
§ 463,1   Acacia Shriners  124 
§ 463,2   Barak Shriners 124 
§ 463,3   El Karubah Shriners 124 
§ 463,4   Habibi Shriners 124 
§ 463,5   Jerusalém Shriners 124 
 

ARTIGO 64 
Maine 

 
§ 464,1   Aná Shriners 124 
§ 464,2   Kora Shriners 125 

 
ARTIGO 65 

Maryland 
  
§ 465,1   Ali Ghan Shriners  125 
§ 465,2   Boumi Shriners 125 

 
ARTIGO 66 

Massachusetts 
 
§ 466,1   Aleppo Shriners 125 
§ 466,2   Melha Shriners 126 
 

ARTIGO 67 
Michigan 

 
§ 467,1   Ahmed Shriners 126 
§ 467,2   Elf Khurafeh Shriners 126 
§ 467,3   Moslem Shriners 126 
§ 467,4   Saladin Shriners 126 
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ARTIGO 68 
Minnesota 

 
§ 468,1   Aad Shriners 127 
§ 468,2   Osman Shriners 127 
§ 468,3   Zuhrah Shriners 127 
 

ARTIGO 69 
Mississipi 

 
§ 469,1   Hamasa Shriners 127 
§ 469,2   Joppa Shriners 128 
§ 469,3   Wahabi Shriners 128 
 

ARTIGO 70 
Missouri 

 
§ 470,1   Abou Ben Adhem Shriners 128 
§ 470,2   Ararat Shriners 128 
§ 470,3   Moila Shriners 129 
§ 470,4   Moolah Shriners 129 
 

ARTIGO 71 
Montana 

 
§ 471,1   Al Bedoo Shriners 129 
§ 471,2   Argélia Shriners 129 
§ 471,3   Bagdad Shriners 129 

ARTIGO 72 
Nebraska 

 
§ 472,1   Sesostris Shriners 130 
§ 472,2   Tangier Shriners 130 
§ 472.3   Tehama Shriners 130 

ARTIGO 73 
Nevada 

 
§ 473,1   Kerak Shriners 130 
§ 473,2   Zelzah Shriners 130 
 

ARTIGO 74 
New Hampshire 

§ 474,1   Bektash Shriners 130 
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ARTIGO 75 
Nova Jersey 

 
§ 475,1   Crescent Shriners 131 
§ 475,2   Salaam Shriners 131 

ARTIGO 76 
Novo México 

 
§ 476,1   Ballut Abyad Shriners 131 

ARTIGO 77 
Nova York 

 
§ 477,1   Chipre Shriners 132 
§ 477,2   Damasco Shriners 132 
§ 477,3   Ismailia Shriners 133 
§ 477,4   Kalurah Shriners 133 
§ 477,5   Kismet Shriners 133 
§ 477,6   Meca Shriners 133 
§ 477,7   Media Shriners 134 
§ 477,8   Oriental Shriners 134 
§ 477,9   Tigris Shriners 134 
§ 477,10  Ziyara Shriners 134 

ARTIGO 78 
Carolina do Norte 

 
§ 478,1   Amran Shriners 135 
§ 478,2   Oasis Shriners 135 
§ 478,3   Sudan Shriners 135 

ARTIGO 79 
Dakota do Norte 

 
§ 479,1   El Zagal Shriners 135 
§ 479,2   Kem Shriners 135 
 

ARTIGO 80 
Ohio 

§ 480,1   Aladdin Shriner 136 
§ 480,2   Al Koran Shriners 136 
§ 480,3   Antioch Shriners 136 
§ 480,4   Syrian Shriners 136 
§ 480,5   Tadmor Shriners 137 
§ 480,6   Zenobia Shriners 137 
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ARTIGO 81 
Oklahoma 

 
§ 481,1   Akdar Shriners 137 
§ 481,2   Bedouin Shriners 138 
§ 481,3   Índia Shriners. 138 
§ 481,4   Taxas em Território Compartilhado 138 
 

ARTIGO 82 
Oregon 

 
§ 482,1   Al Kader Shriners 139 
§ 482,2   Hillah Shriners 139 
 

ARTIGO 83 
Pensilvânia 

 
§ 483,1   Irem Shriners. 139 
§ 483,2   Jaffa Shriners 139 
§ 483,3   Lu Lu Shriners 139 
§ 483,4   Rajah Shriners 149 
§ 483,5   Syria Shriners 140 
§ 483,6   Zembo Shriners 140 
§ 483,7   Zem Zem Shriners 140 
 

ARTIGO 84 
Rhode Island 

 
§ 484,1   Rhode Island Shriners 140 
 

ARTIGO 85 
Carolina do Sul 

 
§ 485,1   Hejaz Shriners 140 
§ 485,2   Jamil Shriners 141 
§ 485,3   Omar Shriners 141 

 
ARTIGO 86 

Dakota do Sul 
 
§ 486,1   El Riad Shriners 141 
§ 486,2   Naja Shriners 141 
§ 486,3   Yelduz Shriners 142 
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ARTIGO 87 
Tennessee 

 
§ 487,1   Al Chymia Shriners .................................................................................................. 142 
§ 487,2   Alhambra Shriners ................................................................................................... 142 
§ 487,3  Al Menah Shriners .................................................................................................... 142 
§ 487,4   Jericho Shriners ........................................................................................................ 142 
§ 487,5  Kerbela Shriners .......................................................................................................... 142 
 

ARTIGO 88 
Texas 

 
§ 488,1   Al Amin Shriners. .................................................................................................... 143 
§ 488,2   Alzafar Shriners. ...................................................................................................... 143 
§ 488,3   Arabia Shriners ........................................................................................................ 143 
§ 488,4   Ben Hur Shriners ...................................................................................................... 143 
§ 488,5   El Maida Shriners ....................................................................................................... 144 
§ 488,6   El Mina Shriners. ..................................................................................................... 144 
§ 488,7   Hella Shriners  .......................................................................................................... 144 
§ 488,8   Karem Shriners ........................................................................................................ 144 
§ 488,9   Khiva Shriners ......................................................................................................... 144 
§ 488,10 Maskat Shriners ...................................................................................................... .144 
§ 488,11 Moslah Shriners ....................................................................................................... 144 
§ 488,12 Sharon Shriners. ....................................................................................................... 144 
§ 488,13 Suez Shriners ........................................................................................................... 145 
 

ARTIGO 89 
Utah 

 
§ 489,1   El Kalah Shriners ..................................................................................................... 145 
 

ARTIGO 90 
Vermont 

 
§ 490,1   Cairo Shriners .......................................................................................................... 145 
§ 490,2   Mount Sinai Shriners ................................................................................................... 145 
 

ARTIGO 91 
Virgínia 

 
§ 491,1   Acca Shriners ........................................................................................................... 145 
§ 491,2   Kazim Shriners ............................................................................................................ 146 
§ 491,3   Kena Shriners ........................................................................................................... 146 
§ 491,4   Khedive Shriners ...................................................................................................... 146 
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ARTIGO 92 
Washington 

 
§ 492,1   Afifi Shriners ........................................................................................................... 146 
§ 492,2   El Katif Shriners ........................................................................................................... 146 
§ 492,3   Masada Shriners ....................................................................................................... 147 
§ 492,4   Nilo Shriners .................................................................................................................. 147 

 
ARTIGO 93 
West Virginia 

 
§ 493,1   Beni Kedem Shriners .................................................................................................... 147 
§ 493,2   Nemesis Shriners ..................................................................................................... 147 
§ 493,3   Osiris Shriners .......................................................................................................... 147 
 

ARTIGO 94 
Wisconsin 

 
§ 494,1   Beja Shriners ............................................................................................................ 148 
§ 494,2   Tripoli Shriners .......................................................................................................... 148 
§ 494,3   Zor Shriners ............................................................................................................. 148 
 
 

ARTIGO 95 
Wyoming 

 
§ 495,1   Kalif Shriners ........................................................................................................... 148 
§ 495,2   Korein Shriners ........................................................................................................ 148 
 

ARTIGO 96 
Canadá 

 
§ 496,1   Al Azhar Shriners  ................................................................................................... 149 
§ 496,2   Al Shamal Shriners .................................................................................................. 149 
§ 496,3   Gizeh Shriners .......................................................................................................... 149 
§ 496,4   Karnak Shriners ....................................................................................................... 149 
§ 496,5   Khartum Shriners ..................................................................................................... 149 
§ 496,6   Luxor Shriners ......................................................................................................... 149 
§ 496,7   Mazol Shriners ......................................................................................................... 149 
§ 496,8   Mocha Shriners ........................................................................................................ 149 
§ 496,9   Philae Shriners ......................................................................................................... 150 
§ 496,10  Ramsés Shriners ...................................................................................................... 150 
§ 496,11 Tunis Shriners .......................................................................................................... 150 
§ 496,12 Wa Wa Shriners ....................................................................................................... 150 
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ARTIGO 97 
Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Panamá, Paraguai, Peru, 

Venezuela e Ilhas Virgens Americanas. 
 
§ 497,1   Abou Saad Shriners .................................................................................................. 151 
 

ARTIGO 98 
México e Honduras 

 
§ 498,1   Anezeh Shriners. ...................................................................................................... 151 
 

ARTIGO 99 
Europa 

 
§ 499,1   Emirat Shriners ........................................................................................................ 151 
 

ARTIGO 100 
Hong Kong, Indonésia, Macau, Malásia, Filipinas, 

Cingapura, Taiwan e Tailândia 
 
§ 4100,1   Mabuhay Shriners ................................................................................................... 152 
§ 4100,2   Agila Shriners ......................................................................................................... 152 
 

ARTIGO 101 
Porto Rico 

 
§ 4101,1   Al Rai'e Saleh Shriners .......................................................................................... 152 
 

ARTIGO 102 
Brasil 

 
§ 4102,1   Hikmat Shriners ..................................................................................................... 152 
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ESTATUTOS (IOWA) 
PARTE IV 

Jurisdição Territorial 
ARTIGO 45 

Alabama 
§ 445.1 Abba Shriners 
Tem: 

(a) Jurisdição exclusiva nos seguintes municípios, a saber: Sumter, Greene, Hale, Perry, 
Marengo, Choctaw, Clarke, Wilcox, Monroe, Conecuh, Escambia, Baldwin, Washington e 
Mobile, no Estado de Alabama. 

(b) Jurisdição Concomitante com Alcazar Shriners no município de Dallas no estado do 
Alabama. 

 
§ 445.2 Alcazar Shriners 

Tem: 
(a) Jurisdição exclusiva nos seguintes municípios, nomeadamente: Cleburne, Randolph, 

Clay; toda a parte do Condado de Shelby, que fica a sul de um linha que começa no ponto em 
que o ramo mineral do L. & N. Railroad cruza o limite leste do Condado de Shelby; daí para o 
oeste ao longo da linha da referida estrada de ferro para Calera, e depois para o limite oeste do 
Condado de Shelby, excluindo Calera; toda aquela parte de Condado de Talladega, que fica ao 
sul do Mineral Branch do L. & N. Ferrovia, começando onde o L. & N. cruza a linha ocidental 
de Condado de Talladega e continuando em um curso de leste ao longo da linha que desce a 
ferrovia até chegar a Sylacauga; Daí, em um curso a leste devedor para a linha leste do Condado 
de Talladega; Bibb, Chilton, Coosa, Tallapoosa, Chambers, Lee, Macon, Elmore, Autauga, 
Lowndes, Butler, Covington, Crenshaw, Café, Genebra, Pike, Bullock, Barbour, Dale, Henry, 
Houston, Russell e Montgomery. 

(b) Jurisdição concorrente com Abba Shriners no condado de Dallas. 
 
§ 445.3 Cahaba Shriners 

Tem: 
 (a) Jurisdição exclusiva nos seguintes municípios, a saber: Lauderdale, Colbert, Franklin, 

Lawrence, Morgan, Calcário, Madison, e Marshall no estado do Alabama. 
(b) Jurisdição concomitante com Alhambra Shriners nos seguintes condados, 

nomeadamente: Jackson e DeKalb no estado do Alabama.  
Alterado. 1971   
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§ 445.4. Zamora Shriners 
Possui jurisdição exclusiva nos seguintes municípios, a saber: Marion, Winston, Cullman, 

Blount, Etowah, Cherokee, Calhoun, St. Clair, Walker, Fayette, Lamar, Pickens, Tuscaloosa e 
toda a parte do Condado de Shelby que fica ao norte de uma linha que começa no ponto em que 
o Mineral Branch de L. & N. Railway intersecta o limite leste de Shelby Município; Daqui a 
oeste, ao longo da linha da referida ferrovia até Calera, e daí, a oeste, ao limite oeste do Condado 
de Shelby, incluindo Calera; toda a parte do condado de Talladega ao norte do Mineral Ramo 
da L. & N. Railroad, começando onde as interceptações da ferrovia a linha oeste dessa ferrovia 
até chegar a Sylacauga; daí em um curso de leste a leste do condado de Talladega, com exceção 
da cidade de Sylacauga, que deve estar na jurisdição de Alcazar Shriners; e Jefferson County. 
Alterado. 1970 
(Acordo entre Zamora e Alhambra Shriners quanto ao Concorrente jurisdição em certos 
condados, 1949. Nenhuma alteração a este artigo.) 

ARTIGO 46 
Alasca 

 
§ 446.1 Al Aska Shriners 
Tem jurisdição exclusiva no estado do Alasca. Alterado. 1974, 1997 

ARTIGO 47 
Arizona 

 
§ 447.1 El Zaribah Shriners 
Tem: 

(a) Jurisdição exclusiva nos municípios de Apache, Coconino, Gila, LaPaz, Maricopa, 
Mohave, Navajo, Yavapai, Yuma, e essa porção de Condado de Pinal, localizado a norte de uma 
linha, cinco milhas a sul e/ou a leste do presente alinhamento das rodovias estaduais nºs 84, 287, 
87 e das rodovias americanas nªs 80-89 e 60-70 no estado do Arizona. 

(b) Jurisdição concorrente com Anezeh Shriners no estado de Sonora na República do 
México. Adicionado. 2011 
 
§ 447.2 Sabbar Shriners  

Tem jurisdição exclusiva nos municípios de Cochise, Graham, Greenlee, Pima, Santa 
Cruz, e aquela parcela do condado de Pinal, situada ao sul de uma linha cinco milhas a sul e/ou 
a leste do atual alinhamento das rodovias estaduais nºs. 84, 287 e 87, e das Estradas dos EUA 
nos 80-89 e 60-70.   
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ARTICLE 48 
Arkansas 

 
§ 448.1 Sahara Shriners 
Has: 
(a) Exclusive jurisdiction in the following counties in Arkansas, namely: Clay, Craighead, 
Greene, Mississippi, Poinsett, Cross, Crittenden, St. Francis, Monroe, Lee, Jefferson, Arkansas, 
Phillips, Dallas, Cleveland, Lincoln, Desha, Ouachita, Calhoun, Bradley, Drew,Chicot and 
Ashley. 
(b) Concurrent jurisdiction with Scimitar Shriners over the following counties in Arkansas, 
namely: Madison, Newton, Marion, Baxter, Fulton, Izard, Van Buren, Garland, Miller, Prairie, 
Hot Springs, Clark, Nevada, Hempstead, Little River, Lafayette, Columbia, Union, Lonoke, 
Woodruff, Jackson, Randolph, Sharp, Lawrence and Grant. Amend. 1970, 1973 
 
§ 448.2 Scimitar Shriners 
Has: 
(a) Exclusive jurisdiction in the following counties in Arkansas, namely: Benton, Boone, 
Cleburne, Crawford, Carroll, Conway, Franklin,Faulkner, Howard, Independence, Johnson, 
Logan, Montgomery, Pope, Polk, Perry, Pike, Pulaski, Saline, Scott, Sebastian, Sevier, Stone, 
Searcy, Washington, White and Yell. 
(b) Concurrent jurisdiction with Sahara Shriners over the following counties in Arkansas, 
namely: Madison, Newton, Marion, Baxter, Fulton, Izard, Van Buren, Garland, Miller, Prairie, 
Hot Springs, Clark, Nevada, Hempstead, Little River, Lafayette, Columbia, Union, Lonoke, 
Woodruff, Jackson, Randolph, Sharp, Lawrence and Grant. Amend. 1973 

ARTICLE 49 
California 

 
§ 449.1 Aahmes Shriners 
Has: 
(a) Exclusive jurisdiction in the counties of Alameda, Contra Costa, Humboldt, Lake, 
Mendocino, Napa, Sonoma, Stanislaus and Tuolumne. 
(b) Exclusive jurisdiction in the states of New South Wales and Victoria in the country of 
Australia.  
(c) Concurrent jurisdiction with Hillah Shriners in the county of Del  Norte in the state of 
California. 
Amend. 2002, 2010, 2012, 2016  
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§449.2 Al Bahr Shriners 
Tem jurisdição exclusiva nos municípios de Imperial e San Diego no estado da 

Califórnia; e jurisdição exclusiva nos estados de Baja Califórnia, Baja California Sur e Sinaloa 
na República do México. 
 Alterado. 1985, 2004, 2005, 2011 
§449.3 Al Malaikah Shriners 

Tem: 
(a) Jurisdição concorrente com El Bekal Shriners nos municípios de Los Angeles, Orange, 

Riverside, San Luis Obispo, Santa Bárbara, San Bernardino e Ventura no estado da Califórnia. 
(b) Jurisdição concorrente com Teherran Shriners no município de Kern no estado da 

Califórnia. Alterado. 1977, 1979, 1984, 2011, 2013 
§ 449.4 Asiya Shriners 

Tem jurisdição exclusiva nos municípios de Marin, Monterey, San Benito, Santa Clara, 
Santa Cruz, San Francisco e San Mateo. Alterado. 2002 
§ 449.5 Ben Ali Shriners 

Tem: 
(a) Jurisdição exclusiva nos municípios de Alpine, Amador, Butte, Calaveras, Colusa, El 

Dorado, Glenn, Lassen, Nevada, Placer, Plumas, Sacramento, San Joaquin, Shasta, Serra, 
Solano, Sutter, Tehema, Trinity, Yolo e Yuba, e nas partes dos municípios de Modoc e Siskiyou 
não incluído na área de jurisdição concorrente com Hillah Shriners. 

(b) Jurisdição simultânea com Hillah Shriners nas partes do Municípios de Modoc e 
Siskiyou situados a norte de 41°45' Latitude do Norte e entre 121 ° 15' e 122 ° 05' Longitude 
Oeste, sujeito aos termos de um acordo escrito entre Ben Ali e Hillah Shriners. 
Alterar. 1969 
§ 449.6 El Bekal Shriners 

Tem jurisdição concorrente com Al Malaikah Shriners nos municípios de Los Angeles, 
Orange, Riverside, San Luis Obispo, Santa Bárbara, San Bernardino e Ventura. 
Alterado. 1979, 1984 
§ 449.7 Teherran Shriners 

Tem: 
(a) Jurisdição exclusiva nos municípios de Fresno, King, Madera, Mariposa, Merced e 

Tulare. 
(b) Jurisdição concomitante com Al Malaikah Shriners no condado de Kern. 

Alterado. 1977  
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ARTIGO 50 
Colorado 

 
§ 450.1 Al Kaly e El Jebel Shriners 

A linha do condado entre os condados de Douglas e El Paso e uma linha estendida no 
Oriente e o Ocidente da referida linha do condado é o limite divisor linha, dividindo o território 
e a jurisdição dos 2 templos no Colorado; O território e a jurisdição de El Jebel Shriners 
compreendendo todos o estado do Colorado ao norte da referida linha; O território e jurisdição 
de Al Kaly Shriners compreendendo todo o Estado do Colorado ao sul da referida linha; desde 
que, no entanto, El Jebel tenha jurisdição exclusiva em todos de Moffat, Routt, Rio Blanco, 
Garfield, Eagle, Mesa, Pitkin, Lake, Delta, Gunnison e Montrose; Al Kaly deve ter exclusividade 
jurisdição em todos os de San Miguel, Ouray, Delores, San Juan, Hinsdale, Montezuma e La 
Plata. Alterado. 1972 

ARTIGO 51 
Connecticut 

§ 451.1 Shriners de Pirâmide 
Tem: 

(a) Jurisdição exclusiva em todo o Condado de Fairfield; na sequência municípios do 
condado de Litchfield, nomeadamente, Salisbury, North-Canaan, Norfolk, Sharon, Cornwall, 
Kent, Warren, New Milford, Washington e Bridgewater; nos seguintes municípios do condado 
de New Haven, a saber, Bethany, Seymour, Derby, Ansonia, Woodbridge, Hamden, North 
Haven, New Haven, West Haven, East Haven, Orange, Milford, North Branford, Branford, 
Guilford e Madison. 

(b) Jurisdição concorrente com Sphinx Shriners nos seguintes municípios no condado de 
New Haven, nomeadamente, Wolcott, Waterbury, Middlebury, Prospect, Naugatuck, Beacon 
Falls, Oxford, Southbury, Cheshire, Meriden e Wallingford; e nos seguintes municípios em 
Middlesex Condado, nomeadamente, Chester, Killingworth, Clinton, Deep River, Essex, 
Westbrook e Old Saybrook. 
 
§ 451.2 Sphinx Shriners 

Tem: 
(a) Jurisdição exclusiva em todo o Condado de Hartford, Condado de Tolland, Windham 

County e New London County, e os seguintes municípios no condado de Litchfield, 
nomeadamente Colebrook, Winchester, Barkhamsted, Goshen, Torrington, New Hartford, 
Litchfield, Harwinton, Morris, Belém, Watertown, Thomaston, Plymouth, Roxbury e 
Woodbury; e nos seguintes municípios do município de Middlesex, a saber, Cromwell,  
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Portland, East Hampton, Middlefield, Middletown, Durham, Haddam e East Haddam. 
(b) Jurisdição concomitante com Pyramid Shriners no seguinte municípios do condado de 

New Haven, nomeadamente Wolcott, Waterbury, Middlebury, Prospect, Naugatuck, Beacon 
Falls, Oxford, Southbury, Cheshire, Meriden e Wallingford; e nos seguintes municípios em 
Condado de Middlesex, a saber, Chester, Killingworth, Clinton, Deep River, Essex, Westbrook 
e Old Saybrook. 

ARTIGO 52 
Delaware 

§ 452.1 Nur Shriners 
Tem jurisdição exclusiva em todo o estado de Delaware. 

ARTIGO 53 
Distrito de Columbia 

§ 453.1 Almas Shriners 
Tem: 

(a) Jurisdição exclusiva no distrito de Columbia; os países de Áustria, Grã-Bretanha, 
Noruega e Uruguai; o estado de Santa Cruz e o país da Bolívia; e os estados do Espírito Santo, 
São Paulo e os Distrito Federal de Brasília no país do Brasil. Alterado. 2007, 2011, 2014, 2016 

(b) Jurisdição concorrente com Boumi Shriners nos municípios de Montgomery e Prince 
George's no estado de Maryland. 

ARTIGO 54 
Flórida 

§ 454.1 Amara Shriners 
Tem: 

(a) Jurisdição exclusiva nos municípios de Martin, Okeechobee, Palm Beach e St. Lucie. 
(b) Jurisdição concomitante com Azan Shriners sobre Indian River County. Alterado. 1974, 

1979, 1980, 1983 
§ 454.2 Araba Shriners 

Tem jurisdição exclusiva nos municípios de Lee, Charlotte, Glades, Hendry e Collier. 
§ 454.3 Azan Shriners 

Tem: 
(a) Jurisdição exclusiva no município de Brevard. 
(b) Jurisdição concomitante com Amara Shriners no condado de Indian River. 

Alterado. 1981, 1983  
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§ 454.4 Bahia Shriners 
Possui jurisdição exclusiva nos municípios do Lago, Orange, Osceola, Seminole, Sumter 

e Volusia. Alterado. 1974, 1979, 1980, 1981 
§ 454.5 Egipto Shriners 

Tem jurisdição exclusiva no: 
(a) Condados de Citrus, Hernando, Highlands, Hillsborough, Pasco, Pinellas e Polk. 
(b) República da Guatemala. Alterado. 1981, 1986, 2016 

§ 454.6 Hadji Shriners 
Tem: 

(a) Jurisdição exclusiva nos municípios de Escambia, Okaloosa e Saint Rose.  
(b) Jurisdição concomitante com Shaddai Shriners no município de Walton. Alterado. 1985, 

2004 
§ 454.7 Mahi Shriners 

Tem: 
(a) Jurisdição exclusiva no: 
(1) Condados de Broward, Miami-Dade e Monroe no estado da Florida. 
(2) Comunidade das Bahamas e da República de Cuba. Alterado. 1974, 1998, 2003, 2009, 

2015 
§ 454.8 Marzuq Shriners 

Tem:  
(a) Jurisdição exclusiva nos municípios de Gadsen, Jefferson, Lafayette, Leon, Madison, 

Taylor e Wakulla. 
(b) Jurisdição concorrente no município de Franklin com Shaddai Shriners. Alterado. 1988, 

1990, 1999, 2000 
§ 454.9 Marrocos Shriners 

Possui jurisdição exclusiva nos municípios de Alachua, Baker, Bradford, Clay, 
Columbia, Dixie, Duval, Flagler, Gilchrist, Hamilton, Levy, Marion, Nassau, Putnam, Saint 
Johns, Suwanee e União. 
Alterado. 1988, 1990, 2000 
§ 454.10 Sahib Shriners 

Possui jurisdição exclusiva nos municípios de Desoto, Hardee, Manatee, e Sarasota. 
Alterado. 1981, 1986  
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§ 454.11 Shaddai Shriners 
Tem: 

(a) Jurisdição exclusiva nos municípios de Bay, Calhoun, Golfo, Holmes, Jackson, Liberty 
e Washington. 

(b) Jurisdição concorrente com Marzuq Shriners no município de Franklin e jurisdição 
concorrente com Hadji Shriners no município de Walton. Alterado. 1985, 1999, 2004 

ARTIGO 55 
Georgia 

§ 455.1 Alee Shriners 
Tem jurisdição exclusiva nos municípios de Appling, Bacon, Brantley, Bryan, Bulloch, 

Burke, Camden, Candler, Charlton, Chatham, Columbia, Effingham, Emmanuel, Evans, 
Glasscock, Glynn, Jeff Davis, Jefferson, Jenkins, Liberty, Long, McDuffee, McIntosh, 
Montgomery, Pierce, Richmond, Screven, Tattnall, Toombs, Treutlen, Warren e Wayne. 
§ 455.2 Al Sihah Shriners 

Tem jurisdição exclusiva nos municípios de Bibb, Baldwin, Bleckley, Butts, Crawford, 
Chattahoochee, Crisp, Dodge, Dooly, Greene, Hancock, Harris, Houston, Johnson, Jasper, 
Jones, Laurens, Lamar, Macon, Marion, Meriwether, Monroe, Muscogee, Peach, Pike, Pulaski, 
Putnam, Schley, Stewart, Sumter, Talbot, Taliaferro, Taylor, Telfair, Twiggs, Upson, 
Washington, Webster, Wheeler, Wilkinson, Wilcox. 
§ 455.3 Hasan Shriners 

Tem jurisdição exclusiva nos municípios de Atkinson, Baker, Ben Hill, Berrien, Brooks, 
Calhoun, Clay, Clinch, Café, Colquitt, Cook, Decatur, Dougherty, Early, Echols, Grady, Irwin, 
Lanier, Lee, Lowndes, Miller, Mitchell, Quitman, Randolph, Seminole, Terrell, Thomas, Tift, 
Turner, Ware and Worth. 
§ 455.4 Yaarab Shriners 

Tem: 
(a) Jurisdição exclusiva nos municípios de Bartow, Banks, Barrow, Clark, Cherokee, 

Clayton, Cobb, Coweta, Carroll, Chattoga, Douglas, DeKalb, Dawson, Elbert, Fannin, Floyd, 
Forsyth, Franklin, Fulton, Fayette, Gilmer, Gwinnett, Gordon, Hall, Hart, Haralson, Henry, 
Heard, Habersham, Jackson, Lincoln, Lumpkin, Murray, Madison, Morgan, Newton, Oconee, 
Oglethorpe, Paulding, Polk, Pickens, Rockdale, Rabun, Stephens, Spaulding, Troup, Towns, 
Union, White, Whitefield, Walton e Wilkes. 

 (b) Concurrent jurisdiction with Alhambra Shriners at Chattanooga, Tennessee in the 
counties of Catoosa, Dade and Walker, in conformity with that certain agreement made and 
entered into between Yaarab Shriners and Alhambra Shriners. 
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ARTICLE 56 
Hawaí 

§ 456.1 Aloha Shriners 
Has exclusive jurisdiction in the state of Hawaii and all territory commonly known as the Pacific 
Rim as shown on the U.S. Hydrographic Charts as that territory south of 45º N, north of 25º S, 
west of 130º W and east of 110º E; excluding Australia; the Republic of the Philippines; 
Indonesia; the country of Malaysia; the Kingdom of Thailand; the Republic of Singapore; New 
Guinea; and including, but not limited to, the Peopleʼs Republic of China (other than the Special 
Administrative Regions of Hong Kong and Macau); Japan, and North and South Korea. Amend. 
1987, 1999, 2009, 2013 

ARTICLE 57 
Idaho 

§ 457.1 Calam Shriners 
Has exclusive jurisdiction in the part of the state of Idaho north of the 45th parallel of latitude. 
§ 457.2 El Korah Shriners 
Has exclusive jurisdiction in that part of the state of Idaho south of the 45th parallel of latitude. 

ARTICLE 58 
Illinois 

§ 458.1 Ainad Shriners 
Has: 
(a) Exclusive jurisdiction in the county of Saint Clair. 
(b) Concurrent jurisdiction in the remaining counties of the state of Illinois except for those 
counties in which another temple has been granted exclusive jurisdiction. 
§ 458.2 Ansar Shriners 
Has: 
(a) Exclusive jurisdiction in the county of Sangamon. 
(b) Concurrent jurisdiction in the remaining counties of the state 
of Illinois except for those counties in which another temple has been granted exclusive 
jurisdiction. 
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§ 458.3 Medinah Shriners 
Has:  
(a) Exclusive jurisdiction in the county of Cook. 
(b) Concurrent jurisdiction in the remaining counties of the state of Illinois except for those 
counties in which another temple has been granted exclusive jurisdiction.  
§ 458.4 Mohammed Shriners 
Has: 
(a) Exclusive jurisdiction in the county of Peoria. 
(b) Concurrent jurisdiction in the remaining counties of the state of Illinois except for those 
counties in which another temple has been granted exclusive jurisdiction. 
§ 458.5 Tebala Shriners 
Has: 
(a) Exclusive jurisdiction in the county of Winnebago. 
(b) Concurrent jurisdiction in the remaining counties of the state of Illinois except for those 
counties in which another temple has been granted exclusive jurisdiction. 

ARTICLE 59 
Indiana 

§ 459.1 Hadi Shriners 
Has: 
(a) Exclusive jurisdiction in the county of Vanderburgh. (b) Concurrent jurisdiction in the 
remaining counties of the state of Indiana except for those counties in which another temple has 
been granted exclusive jurisdiction. 
§ 459.2 Mizpah Shriners 
Has: 
(a) Exclusive jurisdiction in the county of Allen. (b) Concurrent jurisdiction in the remaining 
counties of the state of Indiana except for those counties in which another temple has been 
granted exclusive jurisdiction. 
§ 459.3 Murat Shriners 
Has: 
(a) Exclusive jurisdiction in the county of Marion. 
(b) Concurrent jurisdiction in the remaining counties of the state of Indiana except for those 
counties in which another temple has been granted exclusive jurisdiction. 
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§ 459.4 Orak Shriners 
Tem: 

(a) Jurisdição exclusiva no município de La Porte. 
(b) Jurisdição simultânea nos demais municípios do estado de Indiana, exceto aqueles 

municípios em que a outro Templo foi concedida jurisdição exclusiva. 
§ 459.5 Zorah Shriners 

Tem: 
(a) Jurisdição exclusiva no município de Vigo. 
(b) Jurisdição simultânea nos demais municípios do estado de Indiana, exceto aqueles 

municípios em que outro Templo foi concedida jurisdição exclusiva. 
ARTIGO 60 

Iowa 
§ 460.1 Abu Bekr Shriners 

Tem: 
(a) Jurisdição exclusiva em Iowa sobre Osceola, Dickinson, Emmet, Kossuth, Sioux, 

O'Brien, Clay, Palo Alto, Plymouth, Cherokee, Buena Vista, Pocahontas, Humboldt, Woodbury, 
Ida, Sac, Monona, Crawford, Harrison, Shelby e Municípios de Pottawattamie. 

(b) Jurisdição concorrente com El Riad, Naja e Yelduz Shriners em Condado de Lyon, Iowa, 
e nos municípios de Union e Clay de Dakota do Sul, assunto a um acordo datado de 21 de 
outubro de 1957, ratificado por El Riad, Yelduz e Naja Shriners de Dakota do Sul e Abu Bekr 
Shriners de Iowa. 
§ 460.2 El Kahir Shriners 

Tem: 
(a) Jurisdição exclusiva em Iowa sobre Winnebago, Worth, Mitchell, Howard, Winneshiek, 

Allamakee, Hancock, Cerro Gordo, Floyd, Chickasaw, Wright, Franklin, Butler, Bremer, 
Fayette, Clayton, Hardin, Grundy, Black Hawk, Buchanan, Delaware, Tama, Benton, Linn e 
Condados de Jones. 

(b) Jurisdição concorrente com Kaaba Shriners sobre Johnson, Dubuque e condados de 
Iowa. 
§ 460.3 Kaaba Shriners 

Tem: 
(a) Jurisdição exclusiva em Iowa sobre Jackson, Cedar, Clinton, Scott, Muscatine, Mahaska, 

Keokuk, Washington, Louisa, Monroe, Wapello, Jefferson, Henry, Des Moines, Wayne, 
Appanoose, Davis, Van Buren, Condados de Poweshiek e Lee. 
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 (b) Jurisdição concorrente com El Kahir Shriners em Johnson, Dubuque e condados de 
Iowa. 

(c) Jurisdição concorrente com Za-Ga-Zig Shriners no condado de Lucas. 
§ 460.4 Za-Ga-Zig Shriners 

Tem: 
(a) Jurisdição exclusiva em Iowa em Calhoun, Webster, Hamilton, Carroll, Greene, Boone, 

Story, Marshall, Audubon, Guthrie, Dallas, Polk, Jasper, Mills, Montgomery, Adams, Union, 
Clark, Cass, Adair, Madison, Warren, Marion, Fremont, Page, Taylor, Ringgold e Decatur. 

(b) Jurisdição simultânea com Kaaba Shriners no condado de Lucas. 
ARTIGO 61 

Kansas 
§ 461.1 Abdallah Shriners 

Tem jurisdição exclusiva em Brown, Doniphan, Atchison, Jefferson, Leavenworth, 
Wyandotte, Douglas, Johnson, Franklin e condados de Miami. 
§ 461.2 Arab Shriners 

Tem jurisdição exclusiva em Marshall, Nehama, Pottawattomie,Jackson, Wabaunsee, 
Shawnee, Osage, Lyon e Coffey. 
§ 461.3 Isis Shriners 

Tem jurisdição exclusiva em Cheyenne, Rawlins, Decatur, Norton, Phillips, Smith, 
Jewell, República, Washington, Sherman, Thomas, Sheridan, Graham, Rooks, Osborne, 
Mitchell, Cloud, Wallace, Logan, Gove, Trego, Ellis, Russell, Lincoln, Ottawa, Clay, Riley, 
Geary, Greeley, Wichita, Scott, Lane, Ness, Rush, Barton, Ellsworth, Saline, Dickinson, Arroz, 
McPherson, Marion, Chase e Morris. 
§ 461.4 Midiri Shriners 

Tem jurisdição exclusiva em Chautauqua, Elk, Greenwood, Cowley, Butler, Sedgwick, 
Sumner, Kingman, Harper, Pratt, Barber, Hodgman, Ford, Kiowa, Commanche, Clark, Meade, 
Seward, Haskell, Stevens, Grant, Morton, Stanton, Edwards, Kearny, Hamilton, Finney, Harvey, 
Reno, Stafford, Pawnee e Gray. 
§ 461.5 Mirza Shriners 

Tem jurisdição exclusiva em Woodson, Allen, Bourbon, Wilson, Neosho, Crawford, 
Montgomery, Labette, Cherokee, Anderson e Linn. 

ARTIGO 62 
Kentucky 

§ 462.1 El Hasa Shriners 
Tem: 

(a) Jurisdição exclusiva no condado de Boyd.  
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(b) Jurisdição concorrente no estado de Kentucky com Kosair, Oleika e Rizpah Shriners, 
exceto em municípios na jurisdição exclusiva de outros Templos no estado. 

(c) Jurisdição concorrente com Shriners Sírios em Kenton, Campbell, e os condados de 
Boone, Kentucky. 

(d) Jurisdição concomitante com Síria, Antioquia, Aladino e Zenobia Shriners em condados 
de Lawrence e Scioto, Ohio. 
§ 462.2 Kosair Shriners 

Tem: 
(a) Jurisdição exclusiva no condado de Jefferson. 
(b) Jurisdição simultânea em todo o estado do Kentucky com El Hasa, Oleika e Rizpah 

Shriners, exceto em municípios exclusivos de jurisdição de outros Templos no estado. 
(c) Jurisdição concomitante com Shriners sírios em Kenton, Campbell e os condados de 

Boone, Kentucky. 
§ 462.3 Oleika Shriners 

Tem: 
(a) Jurisdição exclusiva no condado de Fayette. 
(b) Jurisdição concomitante no estado do Kentucky com Kosair, El Hasa e Rizpah Shriners, 

exceto em municípios exclusivos de jurisdição de outros Templos no estado. 
 (c) Jurisdição concorrente com Shriners Sírios em Kenton, Campbell, e os condados de 

Boone, Kentucky. 
§ 462.4 Rizpah Shriners 

Tem: 
(a) Jurisdição exclusiva no condado de Hopkins. 
(b) Jurisdição concorrente no estado de Kentucky com El Hasa, 
Kosair e Oleika Shriners, exceto em municípios da jurisdição exclusiva de outros Templos 

no estado. 
(c) Jurisdição concorrente com Shriners sírios em Kenton, Campbell, e os condados de 

Boone, Kentucky. 
ARTIGO 63 

Louisiana 
 

§ 463.1 Acacia Shriners 
Tem: 

(a) Jurisdição exclusiva nas paróquias da Ascension, East Baton Rouge, Livingston e West 
Baton Rouge. 

(b) Jurisdição simultânea nas paróquias restantes do estado de Louisiana, exceto para as 
paróquias em que outro Templo foi concedida jurisdição exclusiva.  Alterado. 1986, 2003    
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§ 463.2 Barak Shriners 
Tem: 

(a) Jurisdição exclusiva na freguesia de Ouachita. 
(b) Jurisdição simultânea nas paróquias restantes do estado de Louisiana, exceto para as 

paróquias em que outro Templo foi concedida jurisdição exclusiva. Alterado. 1975, 1981, 1986 
§ 463.3 El Karubah Shriners 

Tem: 
(a) Jurisdição exclusiva na paróquia de Caddo. 
(b) Jurisdição simultânea nas paróquias restantes do estado de Louisiana, exceto para as 

paróquias em que outro Templo foi concedida jurisdição exclusiva. Alterado. 1973, 1981, 1986 
§ 463.4 Habibi Shriners 

Tem: 
(a) Jurisdição exclusiva nas paróquias de Calcasieu e Cameron. 
(b) Jurisdição simultânea nas paróquias restantes do estado de Louisiana, exceto para as 

paróquias em que outro Templo foi concedida jurisdição exclusiva. Alterado. 1973, 1981, 1986 
§ 463.5 Jerusalém Shriners 

Tem: 
(a) Jurisdição exclusiva nas paróquias de Jefferson, Orleans, Plaquemines, São Bernardo, 

São Carlos e São João Batista. 
(b) Jurisdição simultânea nas paróquias restantes do estado de Louisiana, exceto para as 

paróquias em que outro Templo foi concedida jurisdição exclusiva. Alterado. 1973, 1981, 1986, 
2003 

ARTIGO 64 
Maine 

§ 464.1 Anah Shriners 
Tem: 

(a) Jurisdição exclusiva em Aroostook, Hancock, Penobscot, Piscataquis, Waldo e 
Washington. 

(b) Jurisdição simultânea nos municípios de Somerset e Knox e cidade de Waterville e as 
cidades de Oakland, Belgrado, Sidney, Winslow, China, Vassalboro, Benton, Clinton, Albion e 
South Albion no município de Kennebec.   
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§ 464.2 Kora Shriners 
Tem: 

(a) Jurisdição exclusiva em Androscoggin, Cumberland, Franklin, Lincoln, Oxford, 
Sagadahoc e condados de York, e aquela porção de O Condado de Kennebec não citado em (b) 
abaixo. 

(b) Jurisdição simultânea nos municípios de Somerset e Knox e cidade de Waterville e as 
cidades de Oakland, Belgrado, Sidney, Winslow, China, Vassalboro, Benton, Clinton, Albion e 
South Albion no município de Kennebec. 

ARTIGO 65 
Maryland 

§ 465.1 Ali Ghan Shriners 
Tem: 

(a) Jurisdição exclusiva em Allegany, Garrett e Washington condados. 
(b) Jurisdição concorrente com Boumi Shriners sobre Frederick Município. 

§ 465.2 Boumi Shriners 
Tem: 

(a) Jurisdição exclusiva no estado de Maryland, exceto Allegany, Frederick, Garrett, 
Montgomery, Príncipe Georges e Washington Condados. 

(b) Jurisdição concomitante com Ali Ghan Shriners sobre Frederick Município. 
(c) Jurisdição concorrente com Almas Shriners sobre Montgomery e Concelhos Prince 

Georges. 
ARTIGO 66 

Massachusetts 
 

§ 466.1 Aleppo Shriners 
Tem: 

(a) Jurisdição exclusiva em todos os municípios de Massachusetts, com a exceção de 
Berkshire, Franklin, Hampden Hampshire e a porção de Worcester listado em (c). 

(b) Jurisdição exclusiva na ilha da Hispaniola que inclui o países da República Dominicana 
e do Haiti.  
Alterado. 2006 
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 (c) Concurrent jurisdiction with Melha Shriners over the towns of Ashburnham, Athol, Barre, 
Brookfield, Charlton, Clarkham, Dana, Dudley, Gardner, Hardwick, Hubbardstown, Leicester, 
New Braintree, North Brookfield, Paxton, Petersham, Princeton, Royalston, Rutland, 
Southbridge, Spencer, Sturbridge, Templeton, Warren, West Brookfield, Westminster, 
Winchendon, and the city of Worcester, all located in the county of Worcester in the state of 
Massachusetts. 
§ 466.2 Melha Shriners 
Has: 
(a) Exclusive jurisdiction in the counties of Berkshire, Franklin, Hampden and Hampshire in the 
state of Massachusetts. 
(b) Concurrent jurisdiction with Aleppo Shriners over the towns of Ashburnham, Athol, Barre, 
Brookfield, Charlton, Clarkham, Dana, Dudley, Gardner, Hardwick, Hubbardstown, Leicester, 
New Braintree, North Brookfield, Paxton, Petersham, Princeton, Royalston, Rutland, 
Southbridge, Spencer, Sturbridge, Templeton, Warren, West Brookfield, Westminster, 
Winchendon, and the city of Worcester, all located in the county of Worcester in the state of 
Massachusetts. 

ARTICLE 67 
Michigan 

§ 467.1 Ahmed Shriners 
Has exclusive jurisdiction in all the counties of the upper peninsula of Michigan. 
§ 467.2 Elf Khurafeh Shriners 
Has exclusive jurisdiction in the following counties, to-wit: Cheboygan, Montmorenci, Oscoda, 
Ogemaw, Gladwin, Midland, Saginaw, Sanilac, Lapeer, Presque Isle, Alpena, Alcona, Iosco, 
Arenac, Bay, Tuscola, Shiawassee, Ingham, Otsego, Crawford, Roscommon, Clare, Isabella, 
Gratio, Huron, Genesee. 
§ 467.3 Moslem Shriners 
Has exclusive jurisdiction in the following counties, to-wit: Branch, Lenawee, Monroe, 
Washtenaw, Hillsdale, Livingston, Oakland, Wayne, Jackson, Macomb and St.Clair. 
§ 467.4 Saladin Shriners 
Has exclusive jurisdiction in Berrien, Cass, St. Joseph, Van Buren, Kalamazoo, Calhoun, 
Allegan, Barry, Eaton, Ottawa, Kent, Ionia, Clinton, Muskegon, Oceana, Newaygo, Mecosta, 
Montcalm, Mason, Lake, Osceola, Manistee, Wexford, Missaukee, Benzie, Grand Traverse, 
Kalkaska, Leelanau, Antrim, Charlevoix, and Emmett counties. 
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ARTIGO 68 
Minnesota 

§ 468.1 Aad Shriners 
Tem: 

(a) Jurisdição exclusiva de Minnesota Shriners nos municípios deSt. Louis, Lake, Cook, 
Carlton, Pine, Koochiching, Itasca, Aitkin, Kanabec, Crow Wing, Cass, Hubbard, Lake of the 
Woods, Roseau, Clearwater, Becker, Clay, Norman, Mahnomen, Polk, Red Lake, Pennington, 
Marshalle Kittson. Alterado. 2016 

(b) Jurisdição concorrente com Beja, Tripoli e Zor Shriners no condados de Ashland, 
Bayfield e Douglas no estado de Wisconsin. Alterado. 1985 

(c) Jurisdição concorrente em Becker, Clay, Mahnomen e Norman Condados no estado de 
Minnesota com El Zagal Shriners. 

(d) Jurisdição concorrente com Kem Shriners em Beltrami, Clearwater, Red Lake, 
Pennington, Marshall, Polk, Kittson e Roseau, em o estado de Minnesota. Alterado. 2016 
§ 468.2 Osman Shriners 

Tem: 
(a) Jurisdição exclusiva no condado de Ramsey e na cidade de Eagan no condado de Dakota 

e jurisdição concorrente com Zuhrah Shriners em todos os outros municípios do estado, exceto 
o condado de Hennepin e os municípios nomeados sob Aad Shriners. 

(b) Jurisdição concorrente em Nobles County e Rock County no estado de Minnesota com 
El Riad Shriners. Alterado. 1975, 2000 
§ 468.3 Zuhrah Shriners 

Tem: 
(a) Jurisdição exclusiva no condado de Hennepin e jurisdição concorrente com Osman 

Shriners em todos os outros municípios do estado, exceto Ramsey County e a cidade de Eagan 
no condado de Dakota e os municípios nomeados sob Aad Shriners. 

(b) Jurisdição concorrente em Nobles County e Rock County no estado de Minnesota com 
El Riad Shriners. Alterado. 1975, 2000 

ARTIGO 69 
Mississippi 

 
§ 469.1 Hamasa Shriners 

Tem: 
(a) Jurisdição exclusiva nos seguintes municípios do Mississippi, a saber: Alcorn, Benton, 

Calhoun, Chickasaw, Choctaw, Clarke, Clay,   
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Itawamba, Jasper, Jones, Kemper, Leake, Lee, Lowndes, Lauderdale, Monroe, Neshoba, 
Newton, Noxubee, Oktibbeha, Pontotoc, Prentiss, East eight Townships of Scott, Smith, Tippah, 
Tishomingo, Union, Wayne, Webster e Winston. 
(b) Concurrent jurisdiction with Joppa Shriners in Forrest, Lamar and Perry counties. 
§ 469.2 Joppa Shriners 
Has: 
(a) Exclusive jurisdiction in the following counties in Mississippi, towit: George, Greene, 
Hancock, Harrison, Jackson, Pearl River and Stone. 
(b) Concurrent jurisdiction with Hamasa Shriners in Forrest, Lamar and Perry counties. 
(c) Concurrent jurisdiction with Wahabi Shriners in Marion and Walthall counties. 
Amend. 1977, 1978 
§ 469.3 Wahabi Shriners 
Has: 
(a) Exclusive jurisdiction in the following counties in Mississippi, towit: Adams, Amite, Attala, 
Bolivar, Carroll, Claiborne, Coahoma, Copiah, Covington, DeSoto, Franklin, Granada, Hinds, 
Holmes, Humphries, Issaquena, Jefferson, Jefferson Davis, Lafayette, Lawrence, Leflore, 
Lincoln, Madison, Marshall, Montgomery, Panola, Pike, Quitman, Rankin, West eight 
townships of Scott and fractional townships west thereof, Sharkey, Simpson, Sunflower, 
Tallahatchie, Tate, Tunica, Warren, Washington, Wilkinson, Yalobusha and Yazoo. 
(b) Concurrent jurisdiction with Joppa Shriners in Walthall and Marion counties. 

ARTICLE 70 
Missouri 

 
§ 470.1 Abou Ben Adhem Shriners 
Has: 
(a) Exclusive jurisdiction in all directions extending ½ the distance by direct line between itself 
and the nearest temple in that direction in Missouri, except as hereinafter mentioned.  
(b) Concurrent jurisdiction in the city of Warsaw with Ararat Shriners. 
Amend. 1983 
§ 470.2 Ararat Shriners 
Has: 
(a) Exclusive jurisdiction in all directions extending ½ the distance by direct line between itself 
and the nearest temple in that direction in Missouri, except as hereinafter mentioned.  
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(b) Jurisdição concorrente na cidade de Brookfield com Moila Shriners. 
(c) Jurisdição concorrente na cidade de Varsóvia com Abou Ben Adhem Shriners. 

Alterado. 1983 
§ 470.3 Moila Shriners 

Tem: 
(a) Jurisdição exclusiva em todas as direções que se estendem ½ a distância por linha direta 

entre si e o Templo mais próximo nessa direção em Missouri. 
(b) Jurisdição concorrente na cidade de Brookfield, com Ararat Shriners. 

§ 470.4 Moolah Shriners 
Tem jurisdição exclusiva em todas as direções que se estendem ½ a distância por linha 

direta entre si e o Templo mais próximo nessa direção em Missouri. 
ARTIGO 71 

Montana 
§ 471.1 Al Bedoo Shriners 

Tem: 
(a) Jurisdição exclusiva no condado de Yellowstone. 
(b) Jurisdição simultânea nos demais municípios do estado de Montana, com exceção dos 

municípios nos quais a outro Templo foi concedida jurisdição exclusiva. 
§ 471.2 Algerian Shriners 

Tem: 
(a) Jurisdição exclusiva nos municípios de Lewis e Clark e Missoula. 
(b) Jurisdição simultânea nos demais municípios do estado de Montana, com exceção dos 

municípios nos quais a outro Templo foi concedida jurisdição exclusiva. Alterado. 2003 
§ 471.3 Bagdad Shriners 

Tem: 
(a) Jurisdição exclusiva no concelho de Silver Bow. 
(b) Jurisdição simultânea nos demais municípios do estado de Montana, com exceção dos 

municípios nos quais outro Templo foi concedida jurisdição exclusiva. 
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ARTICLE 72 
Nebraska 

§ 472.1 Sesostris Shriners 
Has: 
(a) Exclusive jurisdiction in the county of Lancaster. 
(b) Concurrent jurisdiction in the remaining counties of the state of Nebraska, except for those 
counties in which another temple has been granted exclusive jurisdiction. 
§ 472.2 Tangier Shriners 
Has: 
(a) Exclusive jurisdiction in the county of Douglas.  
(b) Concurrent jurisdiction in the remaining counties of the state of Nebraska, except for those 
counties in which another temple has been granted exclusive jurisdiction. 
§ 472.3 Tehama Shriners 
Has: 
(a) Exclusive jurisdiction in the county of Adams. 
(b) Concurrent jurisdiction in the remaining counties of the state of Nebraska, except for those 
counties over which another temple has been granted exclusive jurisdiction. 

ARTICLE 73 
Nevada 

 
§ 473.1 Kerak Shriners 
Has: 
(a) Exclusive jurisdiction in the state of Nevada except Clark County. 
(b) Exclusive jurisdiction in Inyo County and Mono County, California. Amend. 1975, 1985 
§ 473.2 Zelzah Shriners 
Has exclusive jurisdiction in Clark County. Amend. 1975 

ARTICLE 74 
New Hampshire 

 
§ 474.1 Bektash Shriners Has exclusive jurisdiction in the state of New Hampshire.  
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ARTIGO 75 
Nova Jersey 

§ 475.1 Crescent Shriners 
Tem: 

(a) Jurisdição exclusiva nesse território ao sul de uma linha que começa com Seaside Park 
e a Toms River Village; daí, ao longo do rio sul deToms River até a linha do condado de 
Monmouth; daqui a noroeste em todo o município de Monmouth até a cidade de Etra, no 
município de Mercer; daí, ao longo da linha do norte do condado de Mercer até a junção dos 
condados de Somerset, Mercer e Hunterdon, daí, a oeste, até Delaware River; exceto que Salaam 
Shriners pode aceitar para membros todos os membros do Newark Consistory que residem em 
qualquer lugar do estado de Nova Jersey sem obter uma renúncia de Crescent Shriners. 

(b) Jurisdição compartilhada com Salaam Shriners nesse território entre as linhas de 
jurisdição exclusiva e as linhas de fronteira sul do Condado de Union, Morris County e Sussex 
County. 

(c) Crescent Shriners pode aceitar a adesão de todos os membros do Trenton Consistory que 
residem em qualquer lugar do estado de Nova Jersey, sem garantir isenções da Salaam Shriners. 
§ 475.2 Salaam Shriners 

Tem: 
(a) Jurisdição exclusiva nos municípios de Bergen, Essex, Hudson, Morris, Passaic, Sussex 

e Union, exceto que Crescent Shriners pode aceitar para membros todos aqueles do Trenton 
Consistory, que residem em qualquer lugar no estado de Nova Jersey, sem garantir isenções de 
Salaam Shriners. 

(b) Jurisdição compartilhada com Crescent Shriners entre a linha sul da fronteira dos 
condados Sussex, Morris e União, e o exclusivo jurisdição de Crescent Shriners. 

(c) Salaam Shriners pode aceitar para membros todos os membros de Newark Consistory 
residentes em qualquer lugar do estado de Nova Jersey, sem garantir uma renúncia de Crescent 
Shriners. 

(d) Jurisdição compartilhada com Meca Shriners na ilha de Bermudas. 
Adicionado.2006 

ARTIGO 76 
Novo México 

§ 476.1 Ballut Abyad Shriners 
Tem jurisdição exclusiva no estado de New Mexico.  
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ARTIGO 77 
Nova York 

§ 477.1 Cyprus Shriners 
Tem: 

(a) Jurisdição exclusiva no estado de Nova York nos municípios de Columbia, Dutchess, 
Greene, Schoharie e Ulster. 

(b) Jurisdição exclusiva no estado de Nova York na cidade de Albany, aldeias de Altamont, 
Ravena e Voorheesville, e as cidades de Berne, Belém, Coeymans, Guilderland, Knox, Nova 
Escócia, Rensselaerville e Westerlo no condado de Albany; e jurisdição exclusiva na cidade de 
Rensselaer, aldeias de Castleton e Nassau, e as cidades de East Greenbush, Nassau, Schodack e 
Stephentown, no condado de Rensselaer. 

(c) Jurisdição compartilhada no estado de Nova York nos municípios de Fulton, Hamilton, 
Montgomery, Schenectady e Schoharie. 

(d) Jurisdição compartilhada no estado de Nova York nas aldeias de Colonie e Menands, e 
da cidade de Colonie, no condado de Albany. Alterado. 2015 
§ 477.2 Damascus Shriners 

Tem: 
(a) Jurisdição exclusiva nos municípios de Livingston, Monroe, Ontário, Orleans, Seneca, 

Wayne e Yates. 
(b) Jurisdição exclusiva nas cidades de Aurelius, Brutus, Fleming, Ledyard, Mentz, 

Montezuma, Scipio, Springport, Throop e as cidades e aldeias de Auburn, Aurora, Cayuga, Port 
Byron, Union Springs e Weedsport, no município de Cayuga; jurisdição exclusiva nas cidades 
de Batavia, Bergen, Bethany, Byron, Elba, LeRoy, Pavilion, Stafford e as cidades e aldeias de 
Batavia, Bergen, Elba e LeRoy no município de Genesee; jurisdição exclusiva nas cidades de 
Avoca, Cohocton, Dansville, Fremont, Hornellsville, Howard, Wayland e as cidades e aldeias 
de Arkport, Avoca, Cohocton, Hornell, North Hornell e Wayland, no município de Steuben; e 
jurisdição exclusiva nas aldeias de Perry e Wyoming no condado de Wyoming. 

(c) Jurisdição compartilhada no município de Schuyler. 
(d) Jurisdição compartilhada nas cidades de Cato, Conquest, Ira, Sennett, Sterling, Victory 

e as cidades e aldeias de Cato, Fair Haven e Meridian no município de Cayuga; jurisdição 
compartilhada na cidade de Oakfield e vila de Oakfield, no município de Genesee; e jurisdição 
compartilhada nas cidades de Bath, Prattsburg, Pulteney, Urbana, Wayne, Wheeler e as cidades 
e aldeias de Bath e Hammondsport no município de Steuben. 
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 § 477.3 Ismailia Shriners 
Tem: 

(a) Jurisdição exclusiva nos municípios de Allegany, Cattaraugus, Chautauqua, Erie, 
Niagara e Wyoming (com exceção das aldeias de Perry e Wyoming). 

(b) Jurisdição exclusiva nas cidades do Alabama, Alexander, Darien, Pembroke e as cidades 
e aldeias de Alexander e Corfu, no município de Genesee; jurisdição exclusiva nas cidades de 
Cameron, Canisteo, Greenwood, Hartsville, Jasper, Troupsburg e West Union no município de 
Steuben. 

(c) Jurisdição compartilhada na cidade de Oakfield e aldeia de Oakfield, no município de 
Genesee. 
§ 477.4 Kalurah Shriners 

Tem: 
(a) Jurisdição exclusiva nos municípios de Broome, Chemung, Cortland (exceto para as 

cidades de Cuyler, Preble, Scott e Truxton), Delaware, Sullivan, Tioga e Tomkins. 
(b) Jurisdição exclusiva nas cidades de Génova, Locke, Morávia, Sempronius, Summer Hill, 

Veneza e na aldeia da Morávia, no município de Cayuga; e jurisdição exclusiva nas cidades de 
Addison, Bradford, Campbell, Caton, Corning, Erwin, Hornby, Lindley, Rathbone, Thurston, 
Tuscarora, Woodhull e as cidades e aldeias de Addison, Corning, Painted Post e South Corning 
no município de Steuben. 

(c) Jurisdição compartilhada nos municípios de Chenango, Otsego, Schoharie e Schuyler. 
(d) Jurisdição compartilhada nas cidades de Cuyler, Preble, Scott e Truxton no condado de 

Cortland; e jurisdição compartilhada nas cidades de Bath, Prattsburg, Pulteney, Urbana, Wayne, 
Wheeler e nas cidades e aldeias de Bath e Hammondsport no município de Steuben. 
§ 477.5 Kismet Shriners 

Tem: 
(a) Jurisdição exclusiva nos municípios de Kings, Nassau, Queens e Suffolk. 

§ 477.6 Mecca Shriners 
Tem: 

(a) Jurisdição exclusiva nos municípios de Bronx, Nova York, Orange, Putnam, Richmond, 
Rockland e Westchester. 

(b) Jurisdição compartilhada com Salaam Shriners na ilha das Bermudas. Adicionado. 2006 
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§ 477.7 Media Shriners 
Tem: 

(a) Jurisdição exclusiva nos municípios de Jefferson, Oswego (exceto para as cidades de 
Hannibal e Oswego) e Saint Lawrence. 

(b) Jurisdição exclusiva nas cidades de Bangor, Bellmont, Bombay, Brandon, Burke, 
Chateaugay, Constable, Dickinson, Duane, Fort Covington, Malone, Moira, St. Regis Indian 
Reservation, Waverly e Westville (incluindo as aldeias de Brushton, Burke, Chateaugay e 
Malone) no condado de Franklin. 

(c) Jurisdição compartilhada no condado de Lewis. 
(d) Jurisdição compartilhada nas cidades de Hannibal e Oswego, no município de Oswego. 
 

§ 477.8 Oriental Shriners 
Tem: 

(a) Jurisdição exclusiva nos condados de Clinton, Essex, Saratoga, Warren e Washington. 
(b) Jurisdição exclusiva nas cidades de Cohoes e Watervliet e na vila de Green Island no 

condado de Albany; jurisdição exclusiva na cidade de Troy, aldeias de Hoosick Falls, 
Schaghticoke e Valley Falls, e as cidades de Berlim, Brunswick, Grafton, Hoosick, North 
Greenbush, Petersburg, Pittstown, Poestenkill, Sand Lake e Schaghticoke no município de 
Rensselaer; e jurisdição exclusiva nas cidades de Altamont, Brighton, Franklin, Harrietstown e 
Santa Clara, no condado de Franklin. 

(c) Jurisdição compartilhada nos municípios de Fulton, Hamilton, Montgomery e 
Schenectady. 

(d) Jurisdição compartilhada nas aldeias de Colonie e Menands e da cidade de Colonie, no 
município de Albany. 

 
§ 477.9 Tigris Shriners 

Tem: 
(a) Jurisdição exclusiva no município de Onondaga. 
(b) Jurisdição exclusiva nas cidades de Niles e Owasco, no município de Cayuga. 
(c) Jurisdição compartilhada no município de Madison. 
(d) Jurisdição compartilhada nas cidades de Cato, Conquest, Ira, Sennett, Sterling e Victory 

e nas cidades e aldeias de Cato, Fair Haven e Meridian, no município de Cayuga; jurisdição 
compartilhada nas cidades de Cuyler, Preble, Scott e Truxton, no condado de Cortland; e 
jurisdição compartilhada nas cidades de Hannibal e Oswego, no município de Oswego. 

 
§ 477.10 Ziyara Shriners 

Tem: 
(a) Jurisdição exclusiva nos municípios de Herkimer e Oneida. 
(b) Jurisdição compartilhada nos municípios de Chenango, Lewis, Madison e Otsego.  
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ARTIGO 78 
Carolina do Norte 

§ 478.1 Amran Shriners 
Tem: 

(a) Jurisdição compartilhada com Oasis Shriners nos condados de Stokes e Rockingham. 
(b) Jurisdição exclusiva nos condados de Granville, Durham, People, Vance, Caswell, 

Orange, Alamance, Chatham, Wake e Lee. Alterado. 1975, 1981 
§ 478.2 Oasis Shriners 

Tem: 
(a) Jurisdição compartilhada com Sudão Shriners nos condados de Hoke e Robeson. 
(b) Jurisdição compartilhada com Amran Shriners nos condados de Stokes e Rockingham. 
(c) Jurisdição exclusiva em Surry, Yadkin, Forsyth, Guilford, Randolph, Moore, Richmond, 

Escócia e todos os municípios do oeste e do sul. 
Alterado. 1975 
§ 478.3 Sudan Shriners 

Tem: 
(a) Jurisdição compartilhada com Oasis Shriners nos municípios de Hoke e Robeson. 
(b) Jurisdição exclusiva em Warren, Franklin, Nash, Johnston, Harnett, Cumberland, 

Bladen, Columbus e todos os municípios do sul e do leste. Alterado. 1975, 1981 
ARTIGO 79 

Dakota do Norte 
§ 479.1 El Zagal Shriners 

Tem: 
(a) Jurisdição compartilhada com Kem Shriners em Dakota do Norte. 
(b) Jurisdição compartilhada nos municípios de Becker, Clay, Mahnomen e Norman, no 

estado de Minnesota, com Aad Shriners. 
§ 479.2 Kem Shriners 

Tem: 
(a) Competência compartilhada com El Zagal Shriners na Dakota do Norte. 
(b) Jurisdição compartilhada com Aad Shriners nos municípios de Beltrami, Clearwater, 

Red Lake, Pennington, Marshall, Polk, Kittson e Roseau, no estado de Minnesota. Alterado. 
2016   
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ARTIGO 80 
Ohio 

§ 480.1 Aladdin Shriners 
Tem: 

(a) Jurisdição compartilhada em todo o estado de Ohio com Al Koran, Antioch, Tadmor, 
Syrian e Zenobia Shriners, sujeito a acordos entre Ohio e Kentucky Shriners e sujeito à provisão 
de que os clubes Shrines existentes em todo o estado de Ohio permaneçam sob a jurisdição do 
Templo sob o qual operaram em 14 de julho de 1936. 

(b) Jurisdição compartilhada com El Hasa Shriners em condados de Lawrence e Scioto, 
Ohio. 

(c) Jurisdição compartilhada com Osiris Shriners em condados de Belmont e Monroe em 
Ohio. 

(d) Jurisdição compartilhada com Osiris Shriners em condados de Brooke e Hancock na 
Virgínia Ocidental. 
§ 480.2 Al Koran Shriners 

Tem: 
(a) Jurisdição compartilhada em todo o estado de Ohio com Aladdin, Antioch, Tadmor, 

Syrian e Zenobia Shriners, sujeito a acordos entre Ohio e Kentucky Shriners e sujeito à provisão 
de que os clubes Shrines existentes em todo o estado de Ohio permaneçam sob a jurisdição do 
Templo sob o qual operavam em 14 de julho de 1936. 

(b) Jurisdição compartilhada com Osiris Shriners em condados de Belmont e Monroe em 
Ohio. 

(c) Jurisdição compartilhada com Osiris Shriners nos condados de Brooke e Hancock na 
Virgínia Ocidental. 
§ 480.3 Antioch Shriners 

Tem: 
(a) Jurisdição compartilhada em todo o estado de Ohio com Aladdin, Al Koran, Tadmor, 

Síria e Zenobia Shriners, sujeito a acordos entre Ohio e Kentucky Shriners e sujeito à provisão 
de que os clubes Shrines existentes em todo o estado de Ohio permaneçam sob a jurisdição do 
Templo sob o qual operaram em 14 de julho de 1936. 

(b) Jurisdição compartilhada com El Hasa Shriners em condados de Lawrence e Scioto, 
Ohio. 

(c) Jurisdição compartilhada com Osiris Shriners em condados de Belmont e Monroe em 
Ohio. 

(d) Jurisdição compartilhada com Osiris Shriners em condados de Brooke e Hancock na 
Virgínia Ocidental. 
 
§ 480.4 Syrian Shriners 

Tem: 
(a) Jurisdição compartilhada em todo o estado de Ohio com Aladdin, Al Koran, Antioch, 

Tadmor e Zenobia Shriners, sujeito a acordos  
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 entre Ohio e Kentucky Shriners e sujeito à provisão de que os clubes de Shrines existentes em 
todo o estado de Ohio permaneçam sob a jurisdição do Templo sob o qual operaram em 14 de 
julho de 1936. Jurisdição compartilhada com El Hasa Shriners nos condados de Lawrence e 
Scioto, Ohio. 

(b) Jurisdição concorrente com El Hasa, Kosair, Oleika e Rizpah Shriners nos condados de 
Kenton, Campbell e Boone, no Kentucky. 

(c) Jurisdição compartilhada com Osiris Shriners em condados de Belmont e Monroe em 
Ohio. 

(d) Jurisdição compartilhada com Osiris Shriners em condados de Brooke e Hancock na 
Virgínia Ocidental. 
§ 480.5 Tadmor Shriners 

Tem: 
(a) Jurisdição compartilhada em todo o estado de Ohio com Aladdin, Al Koran, Antioch, 

Syrian e Zenobia Shriners, sujeito a acordos entre Ohio e Kentucky Shriners e sujeito à provisão 
de que os clubes Shrines existentes em todo o estado de Ohio permaneçam sob a jurisdição do 
Templo sob o qual operaram em 14 de julho de 1936. 

(b) Jurisdição compartilhada com Osiris Shriners em condados de Belmont e Monroe em 
Ohio. 

(c) Jurisdição compartilhada com Osiris Shriners nos condados de Brooke e Hancock na 
Virgínia Ocidental. 
§ 480.6 Zenobia Shriners 

Tem: 
(a) Jurisdição compartilhada em todo o estado de Ohio com Aladdin, Al Koran, Antioch, 

Tadmor e Syrian Shriners, sujeito a acordos entre Ohio e Kentucky Shriners e sujeito à provisão 
de que os clubes Shrines existentes em todo o estado de Ohio permaneçam sob a jurisdição do 
Templo sob o qual operaram em 14 de julho de 1936. 

(b) Jurisdição compartilhada com El Hasa Shriners em condados de Lawrence e Scioto em 
Ohio. 

(c) Jurisdição compartilhada com Osiris Shriners em condados de Belmont e Monroe em 
Ohio. 

(d) Jurisdição compartilhada com Osiris Shriners em condados de Brooke e Hancock na 
Virgínia Ocidental. 

ARTIGO 81 
Oklahoma 

§ 481.1 Akdar Shriners 
Tem: 

(a) Jurisdição exclusiva nos seguintes municípios: Craig, Creek, Garfield, Grant, Kay, 
Nowata, Osage, Ottawa, Noble, Pawnee, Rogers,   
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Tulsa e Washington, e todos Delaware e Mayes ao norte de uma linha começando no 
esquina noroeste do township 22 North, Range 18 East, daqui a 3 milhas ao sul do ponto de 
partida e a leste até a linha do estado de Arkansas. 

(b) Jurisdição compartilhada com Bedouin Shriners no condado de Wagoner. 
(c) Jurisdição compartilhada com Índia Shriners em condados de Logan e Payne. Alterado. 

1983 
§ 481.2 Bedouin Shriners 

Tem: 
(a) Jurisdição exclusiva nos seguintes municípios: Adair, Atoka, Bryan, Cherokee, 

Choctaw, Coal, Haskell, Latimer, LeFlore, McCurtain, McIntosh, Muskogee, Okfuskee, 
Okmulgee, Pittsburg, Pushmataha e Sequoyah, e todo Delaware e Mayes deitado ao sul de uma 
linha que começa no canto noroeste do Township 22 North, Range 18 East, de 3 km ao sul até 
o ponto de partida e a leste até a linha de estado de Arkansas. 

(b) Jurisdição compartilhada com Akdar Shriners no condado de Wagoner. 
(c) Jurisdição compartilhada com Índia Shriners nos municípios de Hughes, Johnson, 

Marshall, Pontotoc e Seminole. Alterado. 1983 
§ 481.3 India Shriners 

Tem: 
(a) Jurisdição exclusiva nos seguintes condados: Oklahoma, Lincoln, Cimarron, Texas, 

Beaver, Harper, Woods, Ellis, Woodward, Major, Alfalfa, Roger Mills, Dewey, Custer, Blaine, 
Kingfisher, Canadian, Caddo, Washita, Beckham Greer, Harmon, Jackson, Kiowa, Cotton, 
Tillman, Comanche, Grady, Stephens, Jefferson, Love, Carter, Murray, Garvin, McClain, 
Cleveland e Pottawatomie. 

(b) Jurisdição compartilhada com Bedringe Shriners nos seguintes municípios: Pontotoc, 
Johnston, Marshall, Hughes e Seminole. 

(c) Jurisdição compartilhada com Akdar Shriners nos municípios de Logan e Payne. 
§ 481.4 Taxas em Territórios Compartilhados 

Tem: 
 (a) Em todo território compartilhado entre beduínos e Akdar Shriners, a taxa será a taxa 

máxima fixada por qualquer um dos referidos Templos. 
(b) Em todos os territórios em que a jurisdição concorrente seja fornecida entre a India e 

qualquer outro Templo, as taxas devem ser uniformes; e os honorários prescritos por India 
Shriners devem governar. 

(c) Qualquer alteração nas taxas cobradas por qualquer Templo com jurisdição 
compartilhada, só entrará em vigor após 90 dias da comunicação por escrito ter sido dada a 
qualquer outro Templo interessado nesse território. 
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ARTIGO 82 
Oregon 

§ 482.1 Al Kader Shriners 
Tem jurisdição compartilhada com Hillah Shriners no estado de Oregon. 

§ 482.2 Hillah Shriners 
Tem: 

(a) Jurisdição compartilhada com Al Kader Shriners no estado do Oregon e jurisdição 
compartilhada com Aahmes Shriners no município de Del Norte, no estado da Califórnia. 

(b) Jurisdição compartilhada com Ben Ali Shriners nos condados de Siskiyou e Modoc, no 
estado da Califórnia, a norte de 41° 45' de latitude norte e entre 121° 15' e 122° 05' de longitude 
oeste, sujeito aos termos de um acordo escrito entre Hillah Shriners e Ben Ali Shriners. Alterado. 
1969, 2010 

ARTIGO 83 
Pennsylvania 

§ 483.1 Irem Shriners 
Tem jurisdição exclusiva nos seguintes municípios da Pensilvânia: condados de Tioga, 

Bradford, Susquehanna, Wayne, Lycoming, Sullivan, Wyoming, Lackawanna, Pike, Union, 
Snyder, Northumberland, Montour, Columbia, Luzerne, Carbon e Monroe ao norte da linha que 
separa Irem de Rajah. 
§ 483.2 Jaffa Shriners 

Tem: 
(a) Jurisdição exclusiva nos condados de Potter, Cameron, Clinton, Center, Clearfield, 

Jefferson, Cambria, Blair, Huntingdon, Mifflin, Fulton e Bedford, às linhas jurisdicionais entre 
a Síria Shriners de Pittsburgh, Pa., e Jaffa Shriners nos condados de Somerset, Westmoreland e 
Indiana. 

(b) Jurisdição compartilhada com Zem Zem Shriners no município de Elk. 
§ 483.3 Lu Lu Shriners 

Tem jurisdição exclusiva na Pensilvânia a leste de uma linha direta desenhada de 
Durham Furnace na porção noroeste do condado de Bucks para Elk Mills na porção sudoeste do 
condado de Chester. 
§ 483.4 Rajah Shriners 

Tem jurisdição nos municípios de Berks e Lehigh e a parte dos condados de Bucks, 
Chester e Montgomery, acima da linha que separa Rajah e Lu Lu no sudeste; a parte dos 
condados de Northampton, Carbon, Schuylkill e Northumberland ao sul da linha que separa 
Rajah de Irem no norte e dos condados de Lebanon e Lancaster, eles  
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estão compartilhados com Zembo no oeste; também as cidades de Tamaqua, Mahanoy City, 
Shenandoah, Girardville e Ashland no condado de Schuylkill e Mt. Carmel e Shamokin no 
condado de Northumberland. 
§ 483.5 Syria Shriners 

Tem jurisdição exclusiva em todo o território ao sul dos municípios de Mercer e Venango 
e a parte do Clarion ao sul das linhas contínuas com a linha sul de Venango até a cidade de 
Arjay, no condado de Jefferson; Daí diretamente ao sul através dos condados de Jefferson, 
Indiana, Westmoreland e Somerset até a linha sul do estado. 
 § 483.6 Zembo Shriners 

Tem: 
(a) Jurisdição exclusiva nos condados de Franklin, Juniata, Perry, Cumberland, Adams, 

York e Dauphin. 
(b) Jurisdição compartilhada com Rajah Shriners of Reading, nos condados de Lancaster e 

Líbano. 
§ 483.7 Zem Zem Shriners 

Tem: 
(a) Jurisdição exclusiva nos municípios de Erie, Crawford, Mercer, Venango, Forrest, 

McKean, Warren e parte de Clarion, ao norte das linhas contínuas com a linha sul de Venango. 
(b) Jurisdição compartilhada com Jaffa Shriners no condado de Elk. 

ARTIGO 84 
Rhode Island 

§ 484.1 Rhode Island Shriners 
Tem jurisdição exclusiva no estado de Rhode Island. 

Alterado. 2002 
ARTIGO 85 

Carolina do Sul 
§ 485.1 Hejaz Shriners 

Tem: 
(a) Jurisdição exclusiva nos municípios de Abbeville, Anderson, Cherokee, Chester, 

Greenville, Greenwood, Lancaster (exceto na cidade de Kershaw), Laurens, Newberry, Oconee, 
Pickens, Saluda, Spartanburg, Union e York. 

(b) Jurisdição compartilhada com Jamil Shriners na cidade de Kershaw, no condado de 
Lancaster. Alterado. 1973, 2003  
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§ 485.2 Jamil Shriners 
Tem: 

(a) Jurisdição exclusiva nos municípios de Aiken, Calhoun, Chesterfield, Edgefield, 
Fairfield, Kershaw, Lexington, McCormick, Richland e Sumter. 

(b) Jurisdição compartilhada com Hejaz Shriners na cidade de Kershaw, no condado de 
Lancaster. Alterado. 1975, 1984, 1985, 2003 
§ 485.3 Omar Shriners 

Tem jurisdição exclusiva em Dillion, Marion, Horry, Darlington, Florence, 
Williamsburg, Georgetown, Berkeley, Dorchester, Charleston, Colleton, Bamberg, Allendale, 
Hampton, Jasper, Barnwell, Orangeburg, Clarendon, Lee, Marlboro and Beaufort counties. 
Alterado. 1975, 1984, 1985 

ARTIGO 86 
Dakota do Sul 

§ 486.1 El Riad Shriners 
Tem: 

(a) Jurisdição exclusiva no município de Minnehaha. 
(b) Jurisdição compartilhada em todos os outros municípios do estado, exceto Brown 

County, em que Yelduz Shriners está localizado, e os municípios de Bennett, Butte, Custer, Fall 
River, Harding, Lawrence, Meade, Pennington, Shannon, Washabaugh e Washington, sobre o 
qual a Naja Shriners tem jurisdição exclusiva. 

(c) Jurisdição compartilhada com Abu Bekr Shriners no condado de Lyon, Iowa, e nos 
municípios de Clay e Union em Dakota do Sul, sujeito a um acordo datado de 21 de outubro de 
1957, ratificado por El Riad, Yelduz e Naja Shriners de Dakota do Sul e Abu Bekr Shriners de 
Iowa. 

(d) Jurisdição compartilhada nos municípios de Nobles e Rock, no estado de Minnesota, 
com Osman Shriners e Zuhrah Shriners. Alterado. 2000 
§ 486.2 Naja Shriners 

Tem: 
(a) Jurisdição exclusiva nos condados de Lawrence, Harding, Butte, Meade, Pennington, 

Custer, Fall River, Shannon, Washabaugh e Bennett. 
(b) Jurisdição compartilhada em todos os outros municípios do estado, exceto Minnehaha, 

onde se encontra o Riad Shriners e Brown, onde Yelduz Shriners está localizado. 
(c) Jurisdição compartilhada com Abu Bekr Shriners no condado de Lyon, Iowa, e nos 

municípios de Union e Clay de Dakota do Sul, sujeito a um acordo datado de 21 de outubro de 
1957, ratificado por El Riad, Yelduz e Naja Shriners de Dakota do Sul e Abu Bekr Shriners de 
Iowa.   
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§ 486.3 Yelduz Shriners 
Tem: 

(a) Jurisdição exclusiva no município de Brown. 
(b) Jurisdição compartilhada em todos os outros municípios do estado, exceto Minnehaha, 

onde se encontra o Riad Shriners, e Lawrence, Harding, Butte, Meade, Pennington, Custer, Fall 
River, Washington, Shannon, Washabaugh e Bennett, em que a Naja Shriners tem exclusiva 
jurisdição. 

(c) Jurisdição compartilhada com Abu Bekr Shriners no condado de Lyon, Iowa, e em 
Union and Clay County of South Dakota, sujeito a um acordo datado de 21 de outubro de 1957, 
ratificado por El Riad, Yelduz e Naja Shriners de Dakota do Sul e Abu Bekr Shriners, de Iowa. 

ARTIGO 87 
Tennessee 

§ 487.1 Al Chymia Shriners 
Tem jurisdição exclusiva em toda a divisão oeste do estado do Tennesse. 

§ 487.2 Alhambra Shriners 
Tem: 

(a) Jurisdição exclusiva nos condados de Bledsoe, Bradley, Cumberland, Fentress, 
Hamilton, Marion, McMinn, Meigs, Polk, Rhea, Sequatchie e Van Buren, e também em Monroe, 
sul da estrada 33 do Tennessee, com os limites corporativos de Madisonville excluídos, e 
também em Roane ao sul da Interestadual 40, incluindo os limites corporativos da Kingston. 

(b) Jurisdição compartilhada com Cahaba Shriners nos municípios de Dekalb e Jackson, no 
estado do Alabama. Alterado. 1971, 1995 
(Acordo entre Zamora e Alhambra Shriners quanto à jurisdição compartilhada em certos 
municípios, 1949. Nenhuma alteração ao presente artigo). 
§ 487.3 Al Menah Shriners 

Tem jurisdição exclusiva na divisão do Tennessee, com exceção dos municípios de 
Cumberland, Fentress e Van Buren. 
§ 487.4 Jericho Shriners 

Tem jurisdição exclusiva nos municípios de Sullivan, Washington, Unicoi, Carter, 
Johnson, Hawkins e Hancock. Alterado. 1975 
§ 487.5 Kerbela Shriners 

Tem jurisdição exclusiva nos municípios de Anderson, Blount, Campbell, Greene, Knox, 
Loudon, Morgan e Scott, e também em Monroe, norte da estrada 33 do Tennessee, com os 
limites corporativos de Madisonville incluídos, e também em Roane, norte da Interestadual 40, 
com a limites corporativos 
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 de Kingston excluídos, e também em todos os municípios situados a leste desse país no estado 
do Tennessee, com exceção dos condados de Carter, Hancock, Hawkins, Johnson, Sullivan, 
Unicoi e Washington. Alterado. 1975, 1995 

ARTIGO 88 
Texas 

§ 488.1 Al Amin Shriners 
Tem: 
(a) Jurisdição exclusiva nos municípios de Bee, Brooks, Cameron, Duval, Hidalgo, Jim 

Hogg, Jim Wells, Kenedy, Kleberg, Live Oak, Nueces, San Patricio, Starr e Willacy. 
(b) Jurisdição compartilhada com Arabia Shriners e El Mina Shriners no estado do Texas, 

nos municípios de Aransas, Calhoun, Goliad, Refugio e Victoria. Alterado. 1972, 1996, 2003 
§ 488.2 Alzafar Shriners 

Tem jurisdição exclusiva nos municípios de Atascosa, Bandera, Bexar, Comal, DeWitt, 
Dimmit, Frio, Gonzales, Guadalupe, Karnes, Kendall, Kinney, Kerr, LaSalle, Maverick, 
McMullen, Medina, Real, Uvalde, Val Verde, Webb, Wilson, Zapata e Zavala no estado do 
Texas. Alterado. 1972, 1985, 1994, 2003 
§ 488.3 Arabia Shriners 

Tem: 
(a) Jurisdição exclusiva nos condados de Austin, Colorado, Fort Bend, Grimes, Harris, 

Houston, Liberty, Madison, Montgomery, Polk, San Jacinto, Trinity, Walker e Waller no estado 
do Texas. 

(b) Jurisdição compartilhada com El Mina Shriners nos municípios de Aransas, Calhoun, 
Goliad, Jackson, Lavaca, Matagorda, Refugio, Victoria e Wharton no estado do Texas. 

(c) Jurisdição compartilhada com Ben Hur Shriners nos municípios de Brazos, Fayette e 
Washington, no estado do Texas. 

(d) Jurisdição compartilhada com Al Amin Shriners nos municípios de Aransas, Calhoun, 
Goliad, Refugio e Victoria no estado do Texas. Alterado. 1971, 1984, 2011 
§ 488.4 Ben Hur Shriners 

Tem: 
(a) Jurisdição exclusiva nos municípios de Bastrop, Burleson, Burnet, Blanco, Caldwell, 

Gillespie, Hays, Lee, Leon, Llano, Mason, Milam, Mills, Lampasas, Robertson, San Saba, 
Travis e Williamson. 

(b) Jurisdição compartilhada com a Arabia Shriners nos condados de Brazos, Fayette e 
Washington.   
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§ 488.5 El Maida Shriners 
Tem jurisdição exclusiva nos municípios de Gaines, Andrews, Loving, Winkler, Ector, 

El Paso, Hudspeth, Reeves, Culberson, Jeff Davis, Presidio, Brewster, Pecos, Ward e Terrell. 
§ 488.6 El Mina Shriners 

Tem: 
(a) Jurisdição exclusiva nos municípios de Brazoria, Galveston, Chambers, Jefferson, 

Orange, Hardin, Jasper, Newton e Tyler. 
(b) Jurisdição compartilhada com a Arabia Shriners nos municípios de Lavaca, Wharton, 

Jackson, Matagorda, Victoria, Calhoun, Goliad, Refugio e Aransas. 
(c) Jurisdição compartilhada com Al Amin Shriners, nos municípios de Victoria, Goliad, 

Calhoun, Refugio e Aransas. Alterado. 1971 
§ 488.7 Hella Shriners 

Tem jurisdição exclusiva nos municípios de Grayson, Collin, Dallas, Ellis, Fanin, Hunt, 
Rockwall, Kaufman, Lamar, Hopkins, Rains, Van Zandt, Red River, Franklin, Titus, Camp, 
Morris, Bowie, Cass e Delta. 
§ 488.8 Karem Shriners 

Possui jurisdição exclusiva nos municípios de Comanche, Hamilton, Coryell, Bell, Falls, 
McLennan, Bosque, Somervell, Hill, Calcário, Freestone e Navarro. 
§ 488.9 Khiva Shriners 

Tem jurisdição exclusiva nos municípios de Dallam, Sherman, Hansford, Ochiltree, 
Lipscomb, Hartley, Moore, Hutchinson, Roberts, Hemphill, Oldham, Potter, Carson, Gray, 
Wheeler, Surrey Smith, Randall, Armstrong, Donley, Collingsworth, Parmer, Castro, Swisher, 
Briscoe, Hall, Bailey, Lamb, Hale, Floyd, Motley, Cottle, Cochram, Hockley, Lubbock, Crosby, 
Yoakum, Terry e Lynn. 
§ 488.10 Maskat Shriners 

Tem jurisdição exclusiva nos municípios de Childress, Dickens, King, Stonewall, Jones, 
Haskell, Knox, Foard, Hardeman, Wilbarger, Baylor, Young, Throckmorton, Archer, Wichita, 
Clay, Jack e Montague. 
§ 488.11 Moslah Shriners 

Tem jurisdição exclusiva nos municípios de Cooke, Wise, Denton, Tarrant, Parker, 
Erath, Palo Pinto, Hood, Johnson, Stephens, Callahan, Shackelford e Eastland. (Suez, por acordo 
ratificado em 16 de julho de 1953, dará renúncia ao Moslah nos residentes do Condado de 
Brown). 
§ 488.12 Sharon Shriners 

Tem jurisdição exclusiva nos condados de Anderson, Angelina, Cherokee, Gregg, 
Harrison, Henderson, Marion, Nacogdoches, Panola,    
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Rusk, Shelby, Sabine, San Agostinho, Smith, Upshur e Wood no estado do Texas. 
Alterado. 1984, 2011 
§ 488.13 Suez Shriners 

Tem jurisdição exclusiva nos municípios de Borden, Brown, Coke, Coleman, Concho, 
Crane, Crockett, Dawson, Edwards, Fisher, Garza, Glasscock, Howard, Irion, Kent, Kimball, 
Martin, McCullough, Menard, Midland, Mitchell, Nolen Reagan, Runnels, Schleicher, Scurry, 
Sterling, Sutton, Taylor, Tom Green e Upton no estado do Texas (exceto, por acordo ratificado 
em 16 de julho de 1953, Suez Shriners dará renúncias a Moslah Shriners em residentes do 
Condado de Brown). Alterdo. 1985, 2003 

ARTIGO 89 
Utah 

§ 489.1 El Kalah Shriners 
Tem jurisdição exclusiva no estado de Utah. 

ARTIGO 90 
Vermont 

§ 490.1 Cairo Shriners 
Tem: 
(a) Jurisdição exclusiva no condado de Rutland. 
(b) Jurisdição compartilhada sobre todo o estado com Mt. Sinai Shriners, exceto no condado 

de Washington. 
§ 490.2 Mount Sinai Shriners 

Tem: 
(a) Jurisdição exclusiva no condado de Washington. 
(b) Jurisdição compartilhada com o Cairo Shriners em todo o estado, exceto no condado de 

Rutland. 
ARTIGO 91 

Virginia 
§ 491.1 Acca Shriners 

Tem: 
(a) Jurisdição exclusiva na cidade de Richmond e condados de Henrico e Chesterfield. 
(b) Jurisdição compartilhada em todo o estado com Kazim Shriners, Kena Shriners e 

Khedive Shriners, exceto em cidades e municípios na jurisdição exclusiva de outros Templos 
do estado. Alterado. 1970, 1981   
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§ 491.2 Kazim Shriners 
Tem: 
(a) Jurisdição exclusiva na cidade de Roanoke e do condado de Roanoke. 
(b) Jurisdição compartihada em todo o estado com Acca Shriners, Kena Shriners e Khedive 

Shriners, exceto em cidades e municípios na jurisdição exclusiva de outros Templos do estado. 
Alterado. 1981 
§ 491.3 Kena Shriners 

Tem: 
(a) Jurisdição exclusiva nos municípios de Fairfax e Arlington e da cidade de Alexandria. 
(b) Jurisdição compartilhada em todo o estado com Acca Shriners, Kazim Shriners e 

Khedive Shriners, exceto em cidades e municípios na jurisdição exclusiva de outros Templos 
no estado. Alterado. 1970, 1981 
§ 491.4 Khedive Shriners 

Tem: 
(a) Jurisdição exclusiva nas cidades de Norfolk, Virginia Beach, Chesapeake, Portsmouth, 

Suffolk, Newport News e Hampton e os municípios de Accomak e Northampton. 
(b) Jurisdição compartilhada em todo o estado com Acca Shriners, Kazim Shriners e Kena 

Shriners, exceto em cidades e municípios na jurisdição exclusiva de outros Templos do estado. 
ARTIGO 92 
Washington 

§ 492.1 Afifi Shriners 
Tem: 
(a) Jurisdição exclusiva nos municípios de Clark, Cowitz, Grays Harbour, Lewis, Mason, 

Pacific, Pierce, Skamania, Thurston e Wahkiakum. 
(b) Jurisdição no município de King de acordo com um contrato de trabalho entre Afifi e 

Nile Shriners. Alterado. 1990 
§ 492.2 El Katif Shriners 

Tem: 
(a) Jurisdição exclusiva nos municípios de Adams, Asotin, Columbia, Douglas, Ferry, 

Franklin, Garfield, Grant, Lincoln, Okanogan, Pend Oreille, Spokane, Stevens, Walla Walla e 
Whitman. 

(b) A jurisdição exclusiva sobre a parcela do condado de Chelan, que fica ao norte dos 
limites do norte da cidade de Wenatchee, estendeu-se lateralmente a leste e a oeste até a linha 
do condado, na medida em que os limites do norte foram estabelecidos pela cidade de Wenatchee 
a partir de 6 de julho , 1990.   
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(c) Jurisdição compartilhada no município de Benton. 
Alterado. 1990, 1991  
§ 492.3 Masada Shriners 

Tem: 
(a) Jurisdição exclusiva nos municípios de Kittitas, Klickitat e Yakima. 
(b) A jurisdição exclusiva sobre a parcela do condado de Chelan, que fica ao sul dos limites 

do norte da cidade de Wenatchee, estendeu-se lateralmente a leste e a oeste até a linha do 
condado, já que tais limites no norte foram estabelecidos pela cidade de Wenatchee a partir de 
6 de julho , 1990. 

(c) Jurisdição compartilhada no município de Benton. Adicionado. 1990; Alterado 1991 
§ 492.4 Nile Shriners 

Tem: 
(a) Jurisdição exclusiva nos municípios de Clallam, Ilha, Jefferson, Kitsap, San Juan, 

Skagit, Snohomish e Whatcom. 
(b) Jurisdição exclusiva sobre a parte do município de King norte de uma linha que corre a 

leste e oeste, equidistante de Seattle e Tacoma, sujeito ao acordo de trabalho da Afifi e Nile 
Shriners. Alterado. 1974, 1990, 1997 

ARTIGO 93 
West Virginia 

§ 493.1 Beni Kedem Shriners 
Tem jurisdição exclusiva nos Distritos Magistérios de Walton, Geary e Smithfield no 

condado de Roane, e todo Mason, Putnam, Cabell, Kanawha, Clay, Braxton, Webster, 
Pocahontas, Greenbrier, Nicholas, Fayette, Boone, Lincoln, Wayne, Mingo, Logan, Wyoming, 
Raleigh, Summers, Monroe, Mercer e McDowell. 
§ 493.2 Nemesis Shriners 

Tem jurisdição exclusiva nos condados de Tyler, Doddridge, Harrison, Lewis, Gilmer, 
Ritchie, Pleasants, Wood, Wirt, Jackson e Calhoun; e no condado de Roane, exceto os distritos 
magistérios de Walton, Geary e Smithfield no referido município. 
§ 493.3 Osiris Shriners 

Tem: 
(a) Jurisdição exclusiva nos seguintes municípios na Virgínia Ocidental: Ohio, Marshall, 

Wetzel, Monongalia, Marion, Preston, Taylor, Barbour, Upshur, Randolph, Tucker, Grant, 
Pendleton, Hardy, Hampshire, Mineral, Morgan, Berkeley e Jefferson. 

(b) Jurisdição compartilhada com todos os Templos de Ohio nos condados de Brooke e 
Hancock no estado da Virgínia Ocidental.   
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(c) Jurisdição compartilhada com todos os Templos de Ohio nos municípios de Belmont e 
Monroe, no estado de Ohio. 

ARTIGO 94 
Wisconsin 

§ 494.1 Beja Shriners 
Tem: 
(a) Jurisdição exclusiva no condado de Brown. 
(b) Jurisdição compartilhada nos municípios restantes do estado de Wisconsin, exceto para 

os municípios em que outro Templo recebeu jurisdição exclusiva. 
(c) Jurisdição compartilhada com Aad Shriners nos condados de Ashland, Bayfield e 

Douglas no estado de Wisconsin. Alterado. 1985 
§ 494.2 Tripoli Shriners 

Tem: 
(a) Jurisdição exclusiva no condado de Milwaukee. 
(b) Jurisdição complementar nos municípios restantes no estado de Wisconsin, exceto para 

aqueles municípios em que outro Templo recebeu jurisdição exclusiva. 
(c) Jurisdição complementar com Aad Shriners nos condados de Ashland, Bayfield e 

Douglas no estado de Wisconsin. Alterado. 1985 
§ 494.3 Zor Shriners 

Tem: 
(a) Jurisdição exclusiva no condado de Dane. 
(b) Jurisdição compartilhada nos municípios restantes do estado de Wisconsin, exceto para 

os municípios em que outro Templo recebeu jurisdição exclusiva. 
(c) Jurisdição compartilhada com Aad Shriners nos condados de Ashland, Bayfield e 

Douglas no estado de Wisconsin. Alterado. 1985 
ARTIGO 95 

Wyoming 
§ 495.1 Kalif Shriners 

Tem jurisdição em toda parte do estado do Wyoming ao norte do paralelo 43. 
§ 495.2 Korein Shriners 

Tem jurisdição em toda parte do estado do Wyoming ao sul do paralelo 43. 
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ARTIGO 96 
Canadá 

§ 496.1 Al Azhar Shriners 
Tem jurisdição exclusiva na província de Alberta, que fica a sul da Linha Base 11. 

Alterado. 1985 
§ 496.2 Al Shamal Shriners 

Tem jurisdição exclusiva na província de Alberta, que fica a norte da Linha Base 11 e 
dos Territórios do Noroeste. Alterado. 1985, 1998 
§ 496.3 Gizeh Shriners 

Tem jurisdição exclusiva na província da Colúmbia Britânica e do Território do Yukon. 
§ 496.4 Karnak Shriners 

Tem: 
(a) Jurisdição exclusiva na província de Quebec, exceto para os distritos de Gatineau, Hull, 

Papineau e Pontiac. 
(b) Jurisdição compartilhada na província de Quebec com Tunis Shriners nos distritos de 

Gatineau, Hull, Papineau e Pontiac. 
(c) Jurisdição compartilhada na província de Ontário com Tunis Shriners nos municípios de 

Dundas, Glengary, Prescott e Stormont. Alterado. 1975, 1994 
§ 496.5 Khartum Shriners 

Tem: 
(a) Jurisdição exclusiva na província de Manitoba. 
(b) Jurisdição exclusiva na província de Ontário sobre os distritos de Kenora, Rainy River 

e Thunder Bay. Alterado. 1994 
§ 496.6 Luxor Shriners 

Tem jurisdição exclusiva na província de New Brunswick. Alterado. 1992 
§ 496.7 Mazol Shriners 

Tem jurisdição exclusiva nas províncias de Newfoundland e Labrador. Alterado. 1981, 
1999 
§ 496.8 Mocha Shriners 

Tem: 
(a) Jurisdição exclusiva na província de Ontário sobre os municípios, distritos e municípios 

regionais de Elgin, Essex, Huron, Kent, Lambton, Middlesex, Oxford e Perth. 
(b) Jurisdição exclusiva na província de Ontário sobre as porções dos seguintes municípios, 

distritos e municípios regionais  
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que ficam a oeste de uma linha que se cruza perpendicularmente a meio caminho entre uma linha 
desenhada entre as cidades de Toronto e Londres: Algoma, Brant, Bruce, Gray, Haldimand-
Norfolk, Waterloo e Wellington. Alterado. 1994 
§ 496.9 Philae Shriners 

Tem jurisdição exclusiva nas províncias da Nova Scotia e Prince Edward Island. 
Alterado. 1981, 1992 
§ 496.10 Rameses Shriners 

Tem: 
(a) Jurisdição exclusiva na província de Ontário sobre os municípios, distritos e municípios 

regionais de Cochrane, Dufferin, Durham, Haliburton, Hamilton-Wentworth, Halton, Hastings, 
Lennox e Addington, Mantoulin, Muskoka, Niagara, Nippising, Northumberland, Parry Sound, 
Peel, Peterborough, Prince Edward, Simcoe, Sudbury, Toronto, Timiskaming, Victoria e York. 

(b) Jurisdição exclusiva na província de Ontário sobre a parcela dos seguintes municípios, 
distritos e municípios regionais que se situam a leste de uma linha que se cruza 
perpendicularmente a meio caminho entre uma linha desenhada entre as cidades de Toronto e 
Londres: Algoma, Brant, Bruce, Gray, Haldimand-Norfolk, Waterloo e Wellington. 

(c) Jurisdição compartilhada na província de Ontário com Tunis Shriners no município de 
Frontenac. Alterado. 1975, 1994 
§ 496.11 Tunis Shriners 

Tem: 
(a) Jurisdição exclusiva na província de Ontário sobre o município regional de Ottawa-

Carleton e os municípios de Grenville, Lanark, Leeds, Renfrew North, Renfrew South e Russell. 
(b) Jurisdição compartilhada na província de Ontário com a Rameses Shriners no município 

de Frontenac. 
(c) Jurisdição compartilhada na província de Ontário com Karnak Shriners nos municípios 

de Dundas, Glengary, Prescott e Stormont. 
(d) Jurisdição compartilhada na província de Quebec com Karnak Shriners nos distritos de 

Gatineau, Hull, Papineau e Pontiac. Alterado. 1975, 1994 
§ 496.12 Wa Wa Shriners 

Tem Jurisdição exclusiva na província de Saskatchewan, Canada. 
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ARTICLE 97 
Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panama, 

Paraguay, Peru, Venezuela and United States Virgin Islands 
 

§ 497.1 Abou Saad Shriners. 
Has exclusive jurisdiction in the countries of Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panama, 
Peru and Venezuela; the United States Virgin Islands (except for the island of Saint Croix); the 
state of San Salvador in the country of El Salvador; the city of Buenos Aires in the country of 
Argentina; and the city of Asuncion in the country of Paraguay. Amend. 2006, 2011, 2015 

ARTICLE 98 
Mexico and Honduras 

§ 498.1 Anezeh Shriners 
Has: 
(a) Exclusive jurisdiction in the Republic of Mexico, with the exception of the states of Baja 
California, Baja California Sur, Sinaloa and Sonora. 
(b) Concurrent jurisdiction with El Zaribah Shriners in the state of Sonora in the Republic of 
Mexico. 
(c) Exclusive jurisdiction in the Republic of Honduras. Amend. 1996, 2003, 2005, 2011, 2013, 
2015, 2016 
ARTICLE 99 
Europe 
§ 499.1 Emirat Shriners 
Has exclusive jurisdiction in the continent of Europe with the exception of Austria, Great Britain 
and Norway. 
Add. 2010; Amend. 2011 

ARTICLE 100 
Hong Kong, Indonesia, Macau, Malaysia, Philippines, Singapore, 

Taiwan and Thailand 
§ 4100.1 Mabuhay Shriners 
Has exclusive jurisdiction in the Republic of the Philippines, except for the island of Mindanao. 
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 § 4100.2 Agila Shriners 
Possui jurisdição exclusiva na ilha de Mindanao, na República das Filipinas; e os países 

da Malásia; Cingapura; Indonésia; Tailândia; Hong Kong; Macau; e Taiwan. 
Adicionado 2011; Alterado. 2012, 2013 

 
ARTIGO 101 

Porto Rico 
 
§ 4101.1 Al Rai'e Saleh Shriners 

Possui jurisdição exclusiva na Commonwealth de Porto Rico e na ilha de St. Croix nas 
Ilhas Virgens dos EUA. 
Adicionado. 2009; Alterado. 2010 

 
ARTIGO 102 

Brasil 
 
§ 4102.1 Hikmat Shriners 

Possui jurisdição exclusiva nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, 
Rio Grande do Norte, Rondônia e Rio Grande do Sul no país do Brasil. 
Adicionado 2014; Alterado. 2015, 2016 
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PREFÁCIO 
Estas anotações são as interpretações dos estatutos e da aplicação que foram feitas pelo 
Potentado Imperial e aprovadas pela Shriners International (anteriormente conhecida como The 
Imperial Council). Como consequência, são interpretações da lei do Shriner. 

ANOTAÇÕES PARA O ESTATUTO 
(Iowa) 

§ 101.3 1972 Procedimentos, p. 155. A obediência à lei do Shriner, conforme definido no §101.3 
(1), não é opcional, mas é exigido de todos os Shriners e de cada Templo. 

1973 Procedimentos, p. 99. De acordo com §206.5 (a) (4), ordens gerais caducam na 
conclusão da Sessão do Conselho Imperial após a sua emissão; e, nos termos de que §101.3 
(1), as Ordens Gerais que expiraram não são mais leis do Shriner. 
§ 101.4 1975 Procedimentos, p. 20. Pelo disposto no §101.4, as Regras de Ordem de Robert 
governam procedimentos parlamentares nas reuniões do Templo; e o Potentado deve permitir 
uma discussão completa de qualquer assunto pendente antes de votar, a menos que a Nobreza 
adote uma moção ligando para a pergunta anterior. 
§ 101.9 1966 Procedimentos, p. 208. Nobres individuais estão sujeitos à disciplina por violação 
de Lei do Shriner em conexão com atividades que não estão diretamente relacionadas à adesão 
ao Shriner. 
§ 101.10 1990 Procedimentos, p. 134. Os Templos devem usar o formulário oficial ao solicitar 
aprovação para a incorporação de uma Shrine Club holding. A autoridade para organizar um 
Shriner holding do clube está contida nos estatutos do Conselho Imperial. 

2007 Procedimentos, p. 165. Em decorrência da adoção do item 1 da Convocatória do Sessão 
Anual , o Conselho Imperial revisou os formulários oficiais afetados. 
§ 202.5 1972 Procedimentos, pp. 96-7. Os representantes revogaram o antigo §335.15 dos 
estatutos que diziam: "§335.15 Memorialificação de Pessoas Proibidas". Isso não proíbe 
Templos de pessoas memorializadoras. 
§ 203.1 1976 Procedimentos, p. 177. Um ad vitam e emeritus representante que saiu e afiliou-
se com outro Templo se torna um ad vitam e emeritus representante do Templo no qual ele 
afilia. 
§ 205.1 2004 Procedimentos, p.154. A palavra "cônjuge", conforme utilizado no §205.1 (a) dos 
Estatutos do Conselho significa uma mulher casada com um Nobre em uma cerimônia civil ou 
religiosa estabelecida para esse fim e reconhecido como tal em todas as jurisdições da América 
do Norte. 
§ 206.5 1966 Procedimentos, p. 211. As ordens gerais de um Potentado Imperial não são 
alterações aos estatutos do Conselho Imperial.  

1970 Procedimento, p. 96. O Potentado Imperial pode suspender do cargo um Representante 
ao Conselho Imperial por violação da lei do Shriner ou conduta imprópria de Nobre. 
§ 207.3  1976 Procedimentos, p. 176. Enquanto as atas dos Conselhos de Administração e 
Curadores deve ser produzido e lido para o Conselho Imperial sob sua ordem, um 
Representante não tem o direito de exigir que cópias de tais atas sejam enviadas rotineiramente 
para ele para sua inspeção 
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§ 208.6 1971 Procedimentos, p. 97. Nobres que acreditam no exercício discricionário do 
Potentado Imperial, os poderes por serem arbitrários e cuidadosos, podem apresentar uma 
queixa para consideração pelo Comitê de Reclamações e Apelações nos termos do §208.6. 

1972 Procedimentos, p. 153. Um apelo de uma decisão do Potentado Imperial feita de acordo 
com §206.5 (a) (13) é feita ao Conselho Imperial e deve ser encaminhada para o Comitê de 
Reclamações e Apelações de acordo com o §208.6. 
§ 208.9 1994 Procedimentos, p.158. Um Potentado Imperial não tem autoridade para anular 
uma estadia de suspensão concedida pelo Comitê de Reclamações e Recursos de acordo com 
§208.9 (a) (6). 

1994 Procedimentos, p.158. Um Potentado Imperial não tem autoridade para anular a decisão 
do Comitê de Reclamações, nos termos do § 208.9 (b) (1), em recurso de um negação de 
concessão de uma renúncia à iniciação. 

1996 Procedimentos p. 141. Uma "Estada" de julgamento e punição do Comitê de 
Reclamações, ou o seu Presidente, não deve ser concedida automaticamente. Deve ser 
concedida ou negada caso a caso, após a aplicação e consideração adequadas pelo Comitê. 
§ 209.1 1966 Procedimentos, p. 211. Clube do Shriner não elegível para ser membro da 
Associação Santuária. 
§ 212.2 2009 Procedimentos, p. 261 O Conselho Imperial aprovou revisões ao ritual da Ordem. 
§ 213.1 1967 Procedimentos, p. 83. É  proibido o uso de Fez de palha. 
§ 213.2 1972 Procedimentos, p. 154. Nenhum, senão o próprio Conselho Imperial deveria ter 
exclusão de direitos aos emblemas do Shriner, descritos no §213.2 e registro por uma 
associação de unidades de uma marca registrada que inclui tais emblemas é proibida, 
§ 320.1 2002 Procedimentos, p. 140. Em virtude da adopção da proposta relativa ao convite à 
apresentação de propostas Sessão anual de 2002 do Conselho Imperial, o nome próprio de cada 
Templo foi alterado de "_____Templo" para "_____Shriners".  
§ 322.5 1967 Procedimentos, p. 83. Construção de um edifício dentro da área urbana do assento 
do Templo, mas além de seus limites corporativos, para uma área não incorporada, não 
funciona na mudança da localização do Templo. 

1970 Procedimentos, p. 93. Remoção de um Templo de um município incorporado para outro, 
mesmo dentro da mesma área urbana, pode ser efetuada somente após o cumprimento desta 
seção. 

1975 Procedimentos, p. 19. A remoção de um Templo de um endereço para outro, dentro do 
limites corporativos, da cidade nomeados em sua carta não é uma mudança de localização 
dentro do significado do §322.5. 

1976 Procedimentos, p. 176. Aprovação pelo Conselho Imperial para a mudança de 
localização de um Templo pode ser dada apenas pelo próprio Conselho Imperial em uma sessão 
anual de acordo com §322.5 (f). 

2007 Procedimentos, p. 165. O aviso da hora e local exatos da reunião para agir 
em uma proposta para mudar a localização do Templo deve ser enviado para cada membro. Se 
o envio ocorre menos de 20 dias antes ou mais de 30 dias antes da reunião, qualquer ação 
tomada na reunião para mudar a localização do Templo é uma nulidade. 

2008 Procedimentos, p. 180. Um Templo pode mudar a sua localização, bem como a 
localização da sua oficial, apenas em conformidade com §322.5 destes estatutos. 
§ 323.2  1967 Procedimentos, p. 84. Uma petição de adesão não deve ser assinada por aqueles 
que recomendar o peticionário até que a petição tenha sido preenchida e assinada pelo 
peticionário. 
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§ 323.3 1967 Procedimentos, p. 83. A expulsão de um membro por sua Grande Loja não finaliza 
sua participação no Shriner. Isso ocorre apenas quando a sua assinatura é encerrada no seu 
corpo pré-requisito, que em 1966 era o York Rite ou o Scottish Rite. 
§ 323.5 1975 Procedimentos, p. 20, §323.5 exige que os peticionários de iniciação sejam eleitos 
por votação, que por sua própria natureza é secreta; e um voto de voz sobre petições de 
iniciação é contrário para a Lei do Shriner. 
§ 323.7 1973 Procedimentos, p. 97. De acordo com §323.7 (g), um membro associado pode 
exercer funções em um Clube de Shriner de um Templo que, de outra forma, desqualifica 
membros de outros Templos do oficial nos seus Shriners. 

1975 Procedimentos, p. 19. O §323.7 não proíbe a participação da associação em mais de um 
Templo. 

1976 Procedimentos, p. 177. Nos termos do §323.7 (g), os membros associados têm todos os 
direitos e privilégios de membros regulares, exceto o de exercer cargos eletivos no próprio 
Templo, então um Potentado pode não proibir seu oficial de retenção em Clubes ou Unidades 
de Shriner com base em seus sócios. 

1976 Procedimentos, p. 177. Aquele que detém membros associados em um Templo e desejos 
para converter essa associação a membros regulares deve obter uma dispensa de sua "mãe" 
Templo e faça um pedido de adesão regular por afiliação no segundo Templo sob §328.7. 

1979 Procedimentos, p. 169. Cada resolução de avaliação deve ser interpretada em 
conformidade com seus próprios termos; mas, na medida em que §332.7 (a) não prevê a exclusão 
Do membro associado de uma avaliação, os membros associados estão sujeitos ao mesmo da 
mesma forma como são membros regulares. 

§ 323.8 1967 Procedimentos, p. 82. Um membro suspenso tem o direito de ser automaticamente 
restaurado para membro depois de demonstrar que ele foi restaurado de acordo com o pré-
requisito,, mas o pagamento de taxas não pode ser exigido para qualquer ano completo de 
suspensão. 

2000 Procedimentos, p. 235. Um nobre está em boas condições até que o Templo realmente 
receba a notificação de suspensão do Nobre do organismo pré-requisitado e verificação de que 
ele foi notificado e uma oportunidade para ser ouvido pelo Templo de acordo com com os 
critérios listados no §323.11 (b). 

2001 Procedimentos, p. 38. O órgão pré-requisitado, após a adoção da alteração ao §323.3 
(a) na sessão do Conselho Imperial de 2000, é um Mestre Mason em uma pousada reconhecida, 
ou em amizade com a Conferência dos Grandes Mestres da América do Norte. 
§ 323.9 1967 Procedimentos, p. 83. Convicção de um crime, na ausência de disciplina do 
Templo, processos ou cessação da condição prévia, não resulta em perda de direitos Shriner. 

1972 Procedimentos, p. 154. Nos termos do §323.9 (b), a assinatura é encerrada porexpulsão 
e um que foi expulso deve se inscrever novamente para ser membro de acordo com o Artigo 30. 

1975 Procedimentos, p. 21. A emissão de uma dispensa não encerra a adesão à Ordem, mas 
sob §323.9, simplesmente suspende seus direitos de pertença ao Templo que causa o dispensa; 
Assim, de acordo com §330.1, um Nobre dispensaido está sujeito a disciplina pelo Templo na 
jurisdição da qual ele reside. 
§ 323.10 1971 Procedimentos, p. 97. Após a adoção pelo Templo de uma avaliação de acordo 
com 332.7, uma dispensa pode ser concedida de acordo com §323.10 (a) somente se a avaliação 
for paga. 

1972 Procedimentos, p. 155. Um Nobre que solicitou uma dispensa antes da cobrança de uma 
avaliação não é exigido §323.10 (a) a pagar a avaliação antes da emissão de sua demissão, 
mesmo embora a emissão seja demorada até que a avaliação tenha sido cobrada. 
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1973 Procedimentos, p. 97. Para reter uma dispensa de quem se qualifica sob §323.10 (a) ou 
atrasar sua emissão além de um prazo razoável, por qualquer motivo, é uma violação do 
§323.10 (b).  

 1989 Procedimentos, p. 209. Embora os "encargos" (conforme definido no §303.3 (g) possam 
ter sido submetido contra um Nobre, ele permanece "livre de acusações" no espírito do §323.10 
(a) até que o Comitê de Reclamações tenha investigado a denúncia, determinou a existência de 
causa provável, arquivou o relatório com o potentado e entregou uma cópia ao Nobre acusado. 

2006 Procedimentos, p. 198. Uma vez que o Comitê de Reclamações encontrou causa provável 
sob §330.4 (a) 2, o Nobre não é mais "livre de cobranças", e o potentado deve nomear o painel 
de julgamento, e o comitê de julgamento resultante tem jurisdição exclusiva sobre o assunto. 
§ 323.11 1978 Procedimentos, p. 88. De acordo com §323.11 (d) um Nobre que foi suspenso 
por falta de pagamento, suas dívidas podem ser restituídas sob os termos autorizados pelo 
Templo, e tais termos podem ser expressados pelo estatuto social do Templo ou de outra forma 
de acordo com §324.8. 

2007 Procedimentos, p. 165. O Potentado Imperial suspende um Nobre por 30 dias por e-
mails enviados que se opõem a um candidato para o oficial do Templo. 
§ 323.12 1965 Procedimentos, p. 43. Associação honorária apenas para Nobres. Votação 
maioritária do Templo. 
§ 324.1  1972 Procedimentos, p. 152. Enquanto o Templo tiver pelo menos uma reunião 
declarada durante cada trimestre do calendário, conforme requerido pelo §324.1, os estatutos 
do Templo podem incluir uma provisão que permite ao Potentado dispensar outras reuniões 
declaradas. 

1973 Procedimentos, p. 97. A reunião declarada de um Templo não é o fórum apropriado para 
debate de um pedido de suspensão emitido pelo Potentado Imperial ou acusações maçônicas 
pendentes contra um membro da Ordem. 

1975 Procedimentos, p. 20. Um Templo pode agir apenas em um chamado declarado ou 
especialmente reuniões de negócios, e não pode ser vinculado por um referendo por 
correspondência. Proxies não são permitidos. 
§ 324.2 1972 Procedimentos, p. 154. Em virtude do §328.1, um Templo é soberano em seu 
próprio território e jurisdição e, consequentemente, pode atribuir condições a qualquer 
consentimento dado pelo §324.2 que outro Templo pode realizar um cerimonial dentro de sua 
jurisdição. 

1974 Procedimentos, p. 25. Uma dispensa especial do Potentado Imperial pode ser emitida 
sob §324.2 para um cerimonial a ser realizado a bordo do navio no Caribe durante um cruzeiro 
Templo. 
§ 324.4 2008 Procedimentos, p.179. Um clube do Shriner está sob o controle do potentado da 
autorização do Templo e, como tal, é uma parte do Templo. Pode não realizar uma reunião de 
negócios no domingo, exceto mediante dispensa especial do Potentado Imperial por causa boa 
e suficiente. 
§ 324.5 1985 Procedimentos, p. 111. A seção 324.5 não exige o envio de avisos de primeira classe. 
Também não é necessário receber notificações. Apenas certificado de envio não inferior a uma semana 
em avançar. 

1987 Procedimentos, p. 117. Esta seção do estatuto imperial requer uma notificação de cada declarou 
ter uma antecedência mínima de uma semana. Aviso geral na primeira edição de um Templo A 
publicação não é uma conformidade suficiente. 
§ 324.7 1972 Procedimentos, p. 154. §324.7 não autoriza o Potentado a selecionar um Past Potentado 
para presidir quando o primeiro está ausente de uma reunião ou sessão de seu Templo. 
§ 324.8 

1966 Procedimentos, p. 211. É proibido o uso de proxies ou a votação por correio.   



  

158  

1974 Procedimentos, p. 26. É manifesto das disposições dos §§ 327.5, 324.8 e 334.4 que, desde 
que se cumpra com a lei do Shriner, o próprio Templo tem autoridade final com  respeito a 
todos os seus assuntos financeiros, inclusive aqueles de corpos aderentes ou afiliados. 

1975 Procedimentos, p. 20. Na ausência de uma lei municipal do Templo delegando a algum 
oficial ou comissão a autoridade para dispor dos bens do Templo, §324.8, exige autorização 
específica pelo próprio Templo para vender um bem pertencente ao Templo. 

1979 Procedimentos, p. 171. Na ausência de normas estatais do Templo, delegar poderes e 
consertar responsabilidades dos curadores do Templo, tais curadores simplesmente detêm o 
título legal de propriedade para o benefício do Templo, e §324.8 capacita os membros do 
Templo, em suas reuniões, para tomar as medidas necessárias para a operação e manutenção 
das propriedades. 
§ 325.2 1982 Procedimentos, p. 169. Um Nobre que serviu parte do ano como Assistente Rabban 
e parte do ano como Chefe Rabban de seu Templo é elegível para servir seu Templo como 
Potentado no ano seguinte, como ele serviu "pelo menos um termo como Chefe Rabban ou 
Assistente Rabban de um Templo "conforme exigido pelo §325.2 (c) dos estatutos. 

1985 Procedimentos, p. 112. Questões relativas a procedimentos eleitorais não 
especificamente governados pelo Estatuto Social Imperial devem ser regidos pelas Regras de 
Ordem de Robert de acordo com §101.4 e pelo conceito de aviso prévio a toda a Nobreza, bom 
senso e fair play. 

1986 Procedimentos, p. 152. §325.2 (a) estabelece qualificações para cargos eletivos como 
membros em boa posição. As qualificações adicionais só podem ser impostas por alterações a 
este estatuto imperial. 

1992 Procedimentos, p. 126. No caso de um Nobre ser encontrado "não culpado" após um 
Artigo 30 julgamento, e o Nobre reclamante  interpõe o julgamento para The Imperial Council, 
o Nobre acusado  permanece em boas condições enquanto aguarda o resultado do recurso e é 
elegível para ser um candidato para oficial eletivo. 

1996 Procedimentos, p. 141. Uma sentença em uma ação disciplinar nos termos do artigo 30º data do 
tempo de seu pronunciamento pelo potentado e, a partir desse momento, é final, a menos que seja mais 
tarde revertido ou efetivamente modificado em um apelo ao Conselho Imperial. No caso do julgamento 
é culpado e a punição é suspensão ou expulsão, a participação do Nobre no Templo é suspenso ou 
encerrado. Ele não é elegível para permanecer ou se tornar um oficial até a sua adesão é restaurada ou 
a suspensão do julgamento e punição é concedida durante a processo de recurso pelo Comitê Imperial 
de Reclamações e Recursos. 

2001 Procedimentos, p. 36. Um oficial do Templo pode ser desqualificado de ocupar o cargo se for 
bonificação corporativa indenizando o Templo contra perdas resultantes da infidelidade, defalação ou 
apropriação indevida por seus oficiais, funcionários ou Nobres, de seus fundos, bens ou bens, como 
exigido pelo §334.2 (a), é recusado por causa de tal Nobre. No entanto, o mero arquivamento do artigo 
30, acusações contra um oficial alegando infidelidade, defalcação ou apropriação indevida, não, por si 
só, desqualificá-o, e ele continua a ser segurado sob o vínculo corporativo existente. 

2004 Procedimentos, p. 153. §325.2 (b) significa que um Nobre pode servir um indeterminado número 
de grupos de Nobres (Templos) por mais de dois anos cada, contanto que todas as outras qualificações 
estabelecidas nos estatutos do Conselho Imperial. 
§ 325.3 1981 Procedimentos, p. 165. Uma resolução que exigiria a eleição do nomeado Ao tribunal foi 
devidamente excluída da ordem por inconsistência com §325.3. 
§ 325.5 1975 Procedimentos, p. 20. Sob o §325.5, os oficiais do Templo devem ser eleitos como 
indivíduos e a Nobreza pode não ser obrigada a votar em uma ou outra das duas "ardósias" de 
candidatos. 
§ 325.6 1980 Procedimentos, p. 29. A elaboração de anúncios, relatórios e apresentações enquanto as 
votações estão sendo contadas durante uma eleição no Templo não é uma violação do §325.6 se 
nenhuma ação do Templo é obrigado ou tomado em tais anúncios, relatórios e apresentações. 
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§ 325.7 1967 Procedimentos, p. 83. Um Templo pode criar, por acordo apropriado, o oficial Secretário 
Emérito ou Tesoureiro Emérito. 

1974 Procedimentos, p. 26. A menos que, de acordo com o §325.7, um Templo tenha providenciado 
em seus estatutos para tais oficiais, não pode eleger um tesoureiro assistente ou um secretário adjunto. 

1974 Procedimentos, p. 27. Nem o Potentado, nem o Conselho de Administração de um Templo podem 
criar oficiais de Templo adicionais, para os quais a disposição pode ser feita apenas pelo estatuto do 
Templo de acordo com §325.7. 

1993 Procedimentos, p. 123. O emprego de um Nobre pelo Templo não desqualifica tal empregado de 
buscar um cargo eletivo no Templo. No caso de um conflito ou dualidade de interesses, a ação, conforme 
apropriado nas circunstâncias, deve ser tomada. 
§ 325.8 1993 Procedimentos, p. 172. A disposição de que "os comitês de nomeação são proibidos" foi 
excluído por voto dos representantes na sessão anual de 1993. 

1995 Procedimentos, p. 144. A prática de suspender as regras para que, sem oposição, os indicados 
possam ser eleitos pelo lançamento de uma votação dentro da exceção expressa nas Regras da Ordem 
de Robert, recentemente Revisadas. 
§ 325.9 1983 Procedimentos, p. 212. Uma proposta de alteração ao estatuto do Templo que faz do Chefe 
Rabban, um representante do Conselho Imperial em virtude do seu oficial está em conflito com os 
estatutos do Conselho Imperial. Todos os representantes devem ser eleitos por cédula na reunião anual 
do Templo. 

2003 Procedimentos, p. 187. O relatório do Comitê de Pesquisa de Liderança, bem como qualquer 
nomeação que faça, não deve conter declarações sobre outros candidatos considerados e o porquê um 
candidato específico em consideração não recebeu o endosso do comitê. 
§ 325.11 1971 Procedimentos, p. 97. A distribuição entre os membros do Templo de uma "folha de 
informação"contendo o nome de um candidato proposto para o oficial do Templo e listando seu 
históricos moçônico, registro de serviço militar e registro de trabalho civil é uma violação do §325. 10 
(a) mesmo que o cargo oficial para o qual ele aspira não seja mencionado. 

1972 Procedimentos, p. 154. Os editores de boletins de unidades e Shrine Club são responsáveis por 
alterações do §325.11 (a) nas solicitações de publicação para apoio de candidatos oficiais ao Templo. 

1972 Procedimentos, p. 153. Uma disposição estatutária do Templo que proíbe a despesa em dinheiro 
para presentes, favores ou entretenimento em nome de candidatos para o oficial do Templo não é 
incompatível com o artigo 25. 

1975 Procedimentos, p. 19. Um Templo é livre para regular as campanhas para o oficial do Templo 
por tanto tempo uma vez que os regulamentos são consistentes com o artigo 25 do Estatuto Social 
Imperial; mas sem um teste nos termos do artigo 30, apenas o Potentado Imperial pode suspender 
alguém que viole esses regulamentos ou declarar a nulidade da eleição. 

1981 Procedimentos, p. 165. Eleição de representantes imperiais em uma segunda reunião em vez de 
na reunião anual, e sem aviso prévio de eleição exigido pela §325.10 (c) é impróprio, e uma nova eleição 
com aviso prévio é necessária. 

1983 Procedimentos, p. 212. A distribuição de material escrito aos membros de um Templo por um 
Nobre que se opõe à reeleição do secretário, afirmando no material, entretanto, que "é hora de uma 
mudança" é uma violação do §335.10 (a). 

1987 Procedimentos, p. 119. "Distribuição e circulação do botão pin-on que contém o nome de um 
candidato, viola esta seção ". 

1988 Procedimentos, p. 238. "Reunião organizacional" de Tribunal e Chefes de Unidade antes do 
Templo A eleição baseada na "presunção de eleição" não constitui uma violação deste artigo. 

1988 Procedimentos, p. 238. Pré-preparação e distribuição de "cédula de amostragem" contendo 
sugestões de escolha adequada para vários oficials estão em violação desta seção. 
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1996 Procedimentos, p. 143. É uma violação da lei do Shriner para um boletim do clube Shrine listar 
os nomes dos candidatos propostos, sugeridos ou recomendados para o oficial do Templo, quer 
diretamente ou indiretamente. 

2002 Procedimentos, p.157. O Potentado Imperial, sob esta seção, tem autoridade em declarar um 
Nobre que criou e distribuiu um artigo anunciando sua candidatura para oficial, inelegível para 
procurar o cargo durante o ano de 2002. 

2003 Procedimentos, p.180. Um Nobre que transmite um e-mail sugerindo que ele vai nomear um 
certo Nobre para o oficial está em violação da proscrição "eleitoral". Contudo, se o Nobre que se destina 
a ser nomeado é sem conhecimento prévio do conteúdo de, ou os planos para preparar e transmitir o e-
mail, tal Nobre não viola o Proscrição "eleitoral". 

2007 Procedimentos, p. 165. O Potentado Imperial suspende um Nobre por 30 dias por enviar e-
mails que se opõem a um candidato para o oficial do Templo. 
§ 325.13 1967 Procedimentos, p. 83. A lei do Shrine não permite a eleição e instalação de um Potentado, 
aceitando sua demissão no cargo, e a eleição e instalação de seu sucessor na mesma reunião. 

1970 Procedimentos, p. 96. Uma eleição especial deve ser realizada para preencher uma vaga criada 
pelo suspensão de um Representante para o Conselho Imperial. 

1972 Procedimentos, p. 152. O Guia Oriental não é obrigado a dispensar-se do seu ofício para 
candidatar-se ao cargo de Sumo Sacerdote e Profeta em uma eleição especial realizada de acordo com 
§325.13; e, se for eleito, a vaga do oficial assim criado pode ser preenchida na mesma reunião. 

1977 Procedimentos, p. 162. Um oficial do Templo que mora em uma área que se torna uma parte 
da jurisdição de um Templo recentemente organizado não perde seu oficial por isso, porque §325.13 
exige apenas que ele more dentro da jurisdição do Conselho Imperial. 

1977 Procedimentos, p. 163. Um estatuto do Templo que restringe a elegibilidade para o oficial do 
Templo para certos municípios de residência são inconsistentes com §325.13 e nulos. 

1980 Procedimentos, p. 28. Um candidato para o oficial do Templo não precisa residir dentro da 
jurisdição do Templo, mas apenas dentro da jurisdição do Conselho Imperial, conforme exigido por 
§325.13. 

1984 Procedimentos, p. 110. Pergunta de "incompetência física" do oficial do Templo a um grau que 
cria uma vaga em tal ofício é um problema que deve ser decidido pela associação na sequência de um 
aviso prévio no §324.5. 
§ 325.14 1976 Procedimentos, p. 176. Uma vaga no cargo de Representante para Coselho Imperial  só 
pode ser preenchida por eleição, exceto nas circunstâncias especiais mencionadas em §325.15 (a). 
§ 326.1 1968 Procedimentos, p. 121. A obrigação de um oficial do Templo não pode ser tomada por 
procuração. 
§ 326.3 1966 Procedimentos, p. 211. O oficial do Templo eleito continua a ocupar o cargo até seu 
sucessor ser eleito e instalado. 
§ 327.1 1966 Procedimentos, p. 212. Falha de oficiais com custódia de livros do Templo e os registros 
para disponibilizá-los para inspeção ou auditoria por pessoas autorizadas são contrários a Lei do 
Shriner. 

1974 Procedimentos, p. 27. O Potentado não tem autoridade para suspender um membro de seu 
Templo; Mas, se ele é de opinião que o Nobre é culpado de conduta imprópria de um Nobre do Shriner 
místico, ele deve examinar a instituição do processo nos termos do artigo 30. 

1979 Procedimentos, p. 171. O Potentado não tem autoridade para ordenar o confisco de um Fez de 
um Nobre, mesmo por alegada falta de conduta, sem julgamento nos termos do Artigo 30. Somente o 
Potentado Imperial tem o poder de suspender um Nobre sem um teste. 
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1979 Procedimentos, p. 169. Uma disposição estatutária do Templo que exige a nomeação dos 
membros do Templo a um Comitê Executivo são contrários ao §327.1 (d) e anulados. 
§ 327.3 1966 Procedimentos, p. 208 e 209. Secretário do Templo tem custódia e controle de registros, 
sujeito à provisão de estatutos do Templo ou ação direta do Templo. 

1967 Procedimentos, p. 83. Os deveres do secretário não podem ser delegados por estatuto para um 
"Escriba" nomeado pelo Potentado. 

1972 Procedimentos, p. 155. O estatuto imperial não proíbe o emprego por um Templo de um gerente 
de negócios, mas nenhuma das responsabilidades do secretário pode ser transferida à ele, mesmo por 
disposição específica do estatuto do Templo sob §327.3 (b), porque ele não é um oficial do Templo. 

1973 Procedimentos, p. 97. Os deveres que, de outra forma, seriam do Secretário de acordo com 
§327.3 (b) não podem ser atribuídos a um "gerente de negócios" empregado pelo Comitê Executivo do 
Templo. 

1974 Procedimentos, p. 26. O secretário deve enviar os documentos ou relatórios referidos no §327.3 
(a) com sua assinatura firmada, e os documentos ou relatórios assinados por um "Secretário Executivo" 
não é aceitável. 

1975 Procedimentos, p. 19. A menos que haja alguma disposição nos estatutos do Templo em 
contrário, os funcionários do Templo devem ser contratados pelo secretário, com o consentimento do 
eletivo Tribunal, sob §327.3 (a) (7). 

1975 Procedimentos, p. 21, enquanto no §327.1 o Potentado tem o direito de nomear oficiais e 
comitês de seu Templo, sob §327.3 (a) (7), o Secretário, com o  consentimento do Tribunal, tem o poder 
de contratar funcionários, a não ser que, nos estatutos do Templo, o poder seja investido em outro lugar. 

1978 Procedimentos, p. 87. Qualquer reafectação de deveres entre funcionários ou funcionários do 
Templo deve ser cumprido de acordo com ou por alteração dos estatutos do Templo de uma maneira 
consistente com os estatutos da Imperial, e não simplesmente pela ação do conselho do Templo. Trustees 
em violação dos §§ 327.3 e 327.4.  

1980 Procedimentos, p. 29. De acordo com as disposições dos §§ 327.3, 327.4 e 327.5, Templo 
financeiro os oficiais são obrigados a denunciar transações financeiras ao Templo em suas reuniões; e, 
nos termos dos §§ 334.5 e 334.6, são obrigados a enviar os registros financeiros a uma auditoria, que é 
disponibilizado rotineiramente aos membros do Templo em sua reunião anual ou orçamentária. 

1993 Procedimentos, p. 121. É responsabilidade do secretário manter os livros de 
conta e registros do Templo, a menos que os estatutos do Templo especificamente atribuam essa 
responsabilidade para outro oficial. Um potentado não deve remover os livros de conta ou registros de 
um Templo para o seu local de residência, exceto o que for razoavelmente necessário para se 
descarregar responsabilidades e, em seguida, apenas pelo tempo limitado necessário para cumprir 
prontamente suas responsabilidades, e apenas durante o tempo razoavelmente conveniente para o 
secretário. 

2000 Procedimentos, p. 236. Os deveres dos secretárioes são recitados no §327.3, subsecções (a) e 
(b). Um Templo Potentado, Tribunal, Conselho Executivo ou Comitê de Finanças não os pode revisar. 
Os direitos permitidos foram revisados em virtude desta seção por alterações ao Templo e os estatutos 
devem seguir este procedimento. Qualquer revisão no salário de um secretário requer uma alteração 
para o orçamento. 
§ 327.4 1978 Procedimentos, p. 87. Qualquer reafectação de deveres entre funcionários ou empregados 
do Templo deve ser cumprida de acordo com ou por alteração dos estatutos do Templo de uma maneira 
consistente com os estatutos da Imperial, e não simplesmente pela ação do conselho do Templo. Trustees 
em violação dos §§ 327.3 e 327.4. 

1992 Procedimentos, p. 128. "Salvo disposição em contrário nos estatutos do Templo, um potentado 
deve coordenar todos os requisitos financeiros de seu Templo com o tesoureiro ". 
§ 327.5 1966 Procedimentos, p. 209. Os estatutos não podem desqualificar nenhum Nobre em boa 
posição. 

1972 Procedimentos, p. 152. Na ausência de uma lei municipal do Templo que o Potentado como 
membro ex-oficio do conselho de curadores do Templo tem os mesmos direitos e privilégios de votação 
como outros membros do Conselho de Administração.  
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1979 Procedimentos, p. 171. Na ausência de normas estatais do Templo, delegar poderes e consertar 
responsabilidades dos curadores do Templo, tais curadores simplesmente detêm o direito legal título de 
propriedade em benefício do Templo, e §324.8 habilita os membros do Templo,em suas reuniões, tomar 
as medidas necessárias para a operação e manutenção das propriedades. 

2001 Procedimentos, p. 37. Um membro ex-officio de um comitê do Templo tem os mesmos direitos 
e responsabilidades, incluindo os direitos de voto, como os outros membros da comissão, de acordo com 
o §48, Regras da Ordem de Robert, recentemente revisadas, a menos que o statuto do Templo seja 
fornecido de outra forma. 

2002 Procedimentos, p.161. A adoção do §327.8 criou um sistema abrangente para o gestão de todos 
os ativos, passivos e patrimônios dos membros de um Templo através do processo orçamentário, e 
atribuiu a responsabilidade deste processo orçamentário ao Conselho De Administração (Tribunal) em 
conjunto com o Chefe Rabban. O orçamento operacional e outros orçamentos devem divulgar todas as 
receitas do Templo de qualquer fonte e todas as despesas do Templo para qualquer propósito. Outros 
agentes financeiros, conforme previsto no §327.5, podem ser utilizados por um Templo. No entanto, os 
deveres e responsabilidades de tais agentes financeiros estão limitados a um papel consultivo para o 
Conselho De Administração. 
§ 327.7  
1980 Procedimentos, p. 29. Enquanto os membros do Templo não precisam ter acesso ilimitado para 
todos os livros e registros mantidos pelos seus agentes financeiros, qualquer membro pode questionar 
os oficiais financeiros em uma reunião do Templo; e um Templo, por ação tomada em uma reunião, 
pode autorizar um indivíduo ou um comitê especial a examinar qualquer um dos livros ou registros 
mantidos pelos seus agentes financeiros ou, de fato, pode exigir que eles entreguem tais livros e papéis 
para tal pessoa e no tempo que o Templo direciona, de acordo com §327.7. 
§ 327.8 2001 Procedimentos, p. 38. Estatutos do Templo que atribuem direitos ou  responsabilidades ao 
seu conselho dos diretores, que estão em conflito com os direitos ou responsabilidades do §327.8 são 
alterados, ipso facto, a partir da data §327.8 foi adotada em 2000, e é dever do Templo revisar seus 
estatutos imediatamente após receber a cópia impressa do processo. 

2002 Procedimentos, p.161. A adoção de §327.8 criou um sistema abrangente para a gestão de todos 
os ativos, passivos e patrimônio dos membros de um templo através do processo de orçamento, e atribuiu 
a responsabilidade para este processo orçamentário para o conselho de administração (divã oficial) em 
conjunto com o chefe rabban. O orçamento operacional e outros orçamentos devem divulgar todas as 
receitas do templo de qualquer fonte e todas as despesas do templo para qualquer propósito. Outros 
agentes financeiros, conforme previsto no §327.5, podem ser utilizados por um templo. No entanto, os 
deveres e responsabilidades de tais agentes financeiros são limitados a um papel consultivo para o 
conselho de administração. 
 § 328.1  
1972 Procedimentos, p. 153. Em virtude do §328.1, o Potentado de um Templo tem o poder de proibir a 
solicitação de anúncios dentro da jurisdição de seu Templo por ou para os benefícios de outro Templo. 

§ 328.2 
1970 Procedimentos, p. 93. A medição da distância é por linha direta, em vez de quilometragem 

ferroviária ou rodoviária. 
1972 Procedimentos, p. 152. Os acordos feitos nos termos da §328.2 (a) podem ser rescindidos por 

qualquer dos Templos envolvidos, a menos que uma alteração às seções apropriadas da Parte IV tenha 
sido adotado pelo Conselho Imperial. 
§ 328.6  
1977 Procedimentos, p. 161. Medições de distâncias envolvidas na aplicação de §328.6 (a) (2) são feitas 
a partir dos limites da cidade citados na carta do Templo ao endereço do lugar onde o peticionário de 
boa fé faz o seu lar, e de forma direta §328.6 (a) (2) aplica-se apenas as petições de iniciação. 

2001 Procedimentos, p. 38. Um peticionário de qualquer estado, província ou país pode solicitar ser 
membro do Templo mais próximo do seu local de residência real, independentemente do Templo 
localizado em outro estado, província ou país. 
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§ 328.7  
1976 Procedimento, p. 177. Um que detém membros associados em um Templo e desejos para converter 
essa associação a membros regulares, deve obter uma dispensa de seu  "Templo mãe" e fazer um pedido 
de adesão regular por afiliação no segundo Templo sob §328.7. 

1977 Procedimento, p. 161. Enquanto um Nobre que mora em jurisdição concorrente é intitulado 
para uma dispensa se ele atende aos requisitos do §323.10 (a), ele não pode se afiliar a outro Templo 
mantendo a mesma jurisdição concorrente sem o consentimento do Templo do qual ele foi dispensado 
em acordo com §328.7(b). 

 1980 Procedimento, p. 29. Um que detém uma dispensa pode se reafirmar com o Templo que emitiu 
seu dispensa, sem voto do Templo, se ele cumprir os requisitos do §328.7 (d). 
§ 329.3  
1989 Procedimento, p. 208. É aceitável se a composição do Templo na mesma jurisdição ou o Templo 
mais próximo em outra jurisdição é reduzido para menos de 3.000 membros, pela retirada dos 
peticionários para dispensa, se tais Templos tiverem escrito um consentimento para solicitação de seus 
membros. 
§ 329.4 1989 Procedimento, p. 211. O signatário não pode retirar seu nome da petição quando ele "muda 
sua ideia.". Ele só pode ser retirado se sua assinatura for obtida por falsas representações. 
§ 329.6  
1971 Procedimento, p. 94. Quem pertenceu a Al Sihah Temple quando assinou um pedido para uma 
dispensa para o Templo de Cahaba tornou-se membro do Templo de Cahaba sob §329.6 (b), apesar da 
sua afiliação com o Templo de Zamora antes da dispensa para O Templo de Cahaba foi concedido. 

1979 Procedimento, p. 169. Pelo disposto no §329.6 (b), um Nobre que assina a petição para uma 
dispensa de um novo Templo torna-se um membro desse Templo quando a sua dispensa é concedida; e 
ele não precisa pedir uma assinatura para esse Templo. 

1971 Procedimento, p. 94. De acordo com os §§337.4 e 329.6 (a), um clube Shriner localizado dentro 
de a jurisdição exclusiva de um Templo sob dispensa está sob o controle desse Templo. 
§330.1  
1974 Procedimento, p. 27. O Potentado não tem autoridade para suspender um membro de seu Templo; 
mas se ele é de opinião que o Nobre é culpado de uma conduta que não é um Nobre do Shriner místico, 
ele deve examinar a instituição do processo nos termos do artigo 30. 
§ 330.2  
1985 Procedimento, p. 112. O procedimento para lidar com queixas a  nível do Templo é fornecido no 
Artigo 30 do Estatuto do Conselho Imperial. 
§ 330.4  
1984 Procedimento, p. 109. Um Nobre pode apresentar uma queixa contra qualquer outro Nobre 
diretamente ao templo. 

1986 Procedimento, p. 151. A seção 330.4 (a) (7) exige onde Potentate foi desqualificado, "o oficial 
qualificado de maior ranking" deve agir. Esse ranking é determinado pelo §325.1. 

1989 Procedimento, p. 209. Na ausência da ordem apropriada do tribunal estadual, as transcrições 
do julgamento do Santuário "assuntos familiares" serão usadas somente no apelo do Santuário. 

Procedimentos de 1996, p. 140. É uma violação da lei do Santuário para qualquer Nobre, incluindo 
o Noble ou acusado Noble, que se comunique com o comitê de reclamações ou com o painel de 
julgamento (além de comparecer perante um dos órgãos para a apresentação de provas e argumentos) 
na tentativa de influenciar o resultado de suas decisões. 

2006 Procedimento, p. 198. Uma vez que o comitê de reclamações encontrou uma causa provável 
nos termos do §330.4 (a) (2), o Noble não é mais "livre de acusações", e o potentado deve nomear o 
painel de julgamento e o comitê de julgamento resultante tem jurisdição exclusiva sobre o assunto . 

2007 Procedimento, p. 165. Se o potentado é o Noble acusado então, de acordo com §330.4 (a) (7), 
o chefe rabban atua em seu lugar.  
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§ 330.4  
2006 Procedimentos, p. 198. Uma vez que o Comitê De Reclamações encontrou causa provável sob 
§330.4 (a) 2, o Nobre não é mais "livre de cobranças", e o potentado deve nomear o painel de julgamento 
e o comitê de julgamento resultante tem jurisdição exclusiva sobre o assunto. 
§ 331.1  
1982 Procedimentos, p. 169. Aprovar uma emenda a um estatuto do Templo; a proposta deve ser 
aprovada  por pelo menos 2/3 dos membros presentes e votantes, conforme exigido por §331.1 e não 
pode ser aprovada quando 95 membros estão presentes e votantes e há 62 votos a favor, 31 votos contra 
e 2 cédulas desqualificadas, assim como não legíveis. 

1989 Procedimentos, p. 211. Os estatutos do Templo devem ceder aos estatutos do Conselho Imperial 
quando estão em conflito com eles. 
§ 331.2  
1966 Procedimentos, p. 210. A proposta de alteração pode ser distribuída entre os membros. 

1974 Procedimentos, p. 26. Uma revisão dos estatutos do Templo, tendo sido reprovada de acordo com 
o §331.2 (e), o Templo continua a operar sob os estatutos vigentes antes da adoção da revisão. 

1977 Procedimentos, p. 162. Na medida em que §331.2 (e) requer aprovação pelo Potentado Imperial, 
os estatutos do Templo, que só se tornam efetivos após sua aprovação, um Conselho de curadores 
constituídos pelos estatutos do Templo podem não atuar antes dessa aprovação. 

1985 Procedimentos, p. 111. O aviso abaixo desta seção e §324.5 é uma semana. A menos que 
fornecido nos estatutos do Templo, o envio de primeira classe não é exigido. 
§ 331.5 

2001 Procedimentos, p. 38. Estatutos do Templo que atribuem direitos ou responsabilidades ao seu 
conselho de diretores que estão em conflito com os direitos ou responsabilidades do §327.8 são 
amemded, ipso facto, a partir da data §327.8 foi adotada em 2000, e é dever do  Templo revisar seus 
estatutos imediatamente após receber a cópia impressa do processo.  
§ 332.1 

1972 Procedimentos, p. 152. Um passeio, cujo preço é o mesmo para todos os participantes, mas que 
para os candidatos inclui suas taxas de iniciação, viola §332.1. 

1972 Procedimentos, p. 153. Pagamento de despesas de transporte para candidatos iniciados em um 
cerimonial de fora da jurisdição do Templo é contrário ao §332.1 (e). 

1973 Procedimentos, p. 96. Oferecer à candidatos para adesão reduzida tarifa para fora do estado o 
cerimonial viola §332.1. 

1975 Procedimentos, p. 19. O pagamento das despesas de transporte para os candidatos iniciados em 
um cerimonial dentro da jurisdição de um Templo é uma despesa adequada do cerimonial em si e não 
proibido pelo §332.1 (e). 

1976 Procedimentos, p. 176. Oferecer para candidatos tarifas reduzidas para iniciar um cerimonial 
fora do estado em que devem ser iniciados é uma violação do §322 (e). 

1977 Procedimentos, p. 163. A oferta de um Templo para potenciais candidatos de feixes de joias, 
pinos, gravatas ou créditos em viagens cerimoniais fora da jurisdição do Templo é uma violação do 
§332.1 (e). 

1980 Procedimentos, p. 29. Pagamento por um Templo de refeições e hospedagem de candidatos 
assistir a um cerimonial fora da jurisdição desse Templo é proibido pelo §332.1 (e). 1983 
Procedimentos, p. 212. A inclusão de um Fez livre e taxas gratuitas para o primeiro ano não pode ser 
incluídos na taxa de iniciação de um candidato. 

2000 Procedimentos, p. 237. O procedimento para a revisão do montante da taxa de iniciação, mesmo 
que a quantidade seja especificada nos estatutos do Templo, deve seguir o procedimento do §332.1 (i). 

2001 Procedimentos, p. 36. A taxa mínima de iniciação determinada pela §332.1 (a), ou a taxa mínima 
de iniciação determinada pelo statuto do Templo, não inclui o mobiliário de um Fez gratuito. Este seria 
um desconto de uma parcela da taxa em "material" e isso é proibido pelo §332.1 (e). 
§ 332.2 

1993 Procedimentos, p. 123. As dívidas pagas antes de 1º de janeiro são "taxas pré-pagas" e, portanto, 
elas não podem ser registradas como receita ou utilizadas para despesas atuais. Eles 
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permanecem em depósito na conta do Templo 2350 (do Quadro Uniforme de Contas para o Shriner 
(Templos) até o dia primeiro de janeiro. 

2000 Procedimentos, p. 237. O procedimento para revisar a quantidade de direitos do Templo, mesmo 
que a quantidade é especificada nos estatutos do Templo, e devem seguir o procedimento desta seção. 
§ 332.6  
1967 Procedimentos, p. 84. Um membro vitalício de um Templo que teve uma dispensa tem direito a 
ser restaurado ao status de membro vitalício após a reafirmação. 

1973 Procedimentos, p. 97. Enquanto os requisitos mínimos expressados no §332.6 se encontrarem, 
um Templo é livre para definir suas próprias políticas em relação à criação de membros vitalícios. 
§ 332.7  
1972 Procedimentos, p. 152. Uma avaliação cobrada nos termos do §332.7 deve ser aplicada a todos 
membros do Templo, exceto os membros da vida, que estão isentos, a menos que estejam 
especificamente incluídos sob §332.7. 

1976 Procedimentos, p. 177. Todas as receitas derivadas de uma propriedade, a resolução para o qual 
proveu que isto seja usado exclusivamente para a redução de uma hipoteca pendente, deve ser usado 
apenas para esse propósito; e as receitas cobradas por essa propriedade acima daquelas necessárias 
para baixar a hipoteca deve ser devidamente reembolsada aos membros do Templo, e não podem ser 
transferidos para os fundos gerais do Templo. 

1977 Procedimentos, p. 162. Um Nobre que se junta a um Templo após a adoção de uma propriedade, 
a resolução deve pagar a propriedade de acordo com os termos da resolução. 

1979 Procedimentos, p. 169. Cada resolução de avaliação deve ser interpretada em conformidade com 
seus próprios termos; mas, na medida em que o §332.7 não prevê a exclusão dos membros associados 
de uma avaliação, os membros associados estão sujeitos ao mesmo da mesma forma como são membros 
regulares. 

1979 Procedimentos, p. 170. O §332.7 não exige que uma resolução de avaliação se baseie de reunião 
para outra, mas simplesmente exige a publicação de um aviso de que será proposto na reunião em que 
as ações devem ser tomadas. 

1979 Procedimentos, p. 170. Sem referência específica aos membros vitalícios em uma resolução de 
avaliação, §332.7 exclui sua aplicação a eles. 

1983 Procedimentos, p. 212. O dinheiro recebido de uma propriedade do Templo deve ser usado para 
propósitos indicados na resolução adotada pelo mesmo, a menos que uma nova resolução esteja 
devidamente adivertida e adotada pelo Templo.     
§ 332.8  
1982 Procedimentos, p. 171. O Nobre está livre de propriedade se ele solicitar sua demissão antes da 
adoção de uma propriedade por seu Templo. 

1982 Procedimentos, p. 171. Se a propriedade for paga em parcelas, um Nobre é atual se ele pagou a 
parcela devida para o tal ano e ele tem direito a um certificado de dispensa. 
§ 334.2  
2001 Procedimentos, p. 36. Um oficial do Templo pode ser desqualificado de ocupar o cargo se uma 
bonificação corporativa, indenizando o Templo contra perdas resultantes da infidelidade, defalação ou 
apropriação indevida por seus funcionários, empregados ou Nobres, de seus fundos, bens ou 
propriedades, como exigido pelo §334.2 (a), é recusado por causa de tal Nobre. No entanto, o mero 
arquivamento do artigo 30 de acusações contra um oficial alegando infidelidade, defalcação ou 
apropriação indevida, não, por si só, desqualificá-o, e ele continua a ser segurado sob o vínculo 
corporativo existente. 
§ 334.4  
1967 Procedimentos, p. 83. Uma disposição estatutária do templo que o Comitê de Potenciais e 
Finanças pode afastar-se do orçamento do templo, desde que o total não seja excedido, não será 
aprovado. 
1967 Procedimentos, p. 83. Os estatutos de um templo não podem autorizar partidas do orçamento 
adotado pelos membros do templo. 
1970 Procedimentos, p. 96. Um orçamento do templo pode ser alterado apenas pela ação do templo. 
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1972 Procedimentos, p. 155. De acordo com o §334.4 (c) (2), qualquer membro do templo pode insistir em 
que lhe seja dada a oportunidade de revisar o orçamento por escrito antes de o templo ser chamado a adotá-
lo. 
1973 Procedimentos, p. 97. As despesas de fundos para as unidades uniformizadas devem ser de dotações 
realizadas no orçamento do templo, adotadas nos termos do §334.4. 
1973 Procedimentos, p. 98. Na medida em que o Plano de Contas Uniformes não prevê dotações de 
"contingência", um orçamento do templo que o faz é uma violação do §334.4 (a). 
1974 Procedimentos, p. 26. É manifesto das disposições dos §§ 327.5, 324.8 e 334.4 que, desde que cumpra 
com a lei do Shrine, o próprio templo tem autoridade final em relação a todos os seus assuntos financeiros, 
inclusive aqueles de empresas aderentes ou afiliadas. 
1976 Procedimentos, p. 175. Um orçamento do templo pode ser alterado apenas por ação do próprio templo 
sob §334.4 (e), e os oficiais do templo não podem transferir dotações de uma classificação de orçamento 
para outra. 
1976 Procedimentos, p. 176. As despesas de capital, bem como as despesas operacionais, devem ser incluídas 
no orçamento do templo, para que sejam feitas apropriações desse tipo de acordo com o §334.4. 
1977 Procedimentos, p. 163. Nem o Potentado nem o Comitê de Finanças podem transferir fundos de uma 
classificação de orçamento para outra, porque o orçamento só pode ser alterado pelo templo em uma reunião 
do mesmo, de acordo com §334.4 (e). 
1979 Procedimentos, p. 170. Todos os fundos do templo, incluindo os do seu circulo, estão sujeitos ao 
controle do templo. 
1980 Procedimentos, p. 29. De acordo com as disposições dos §§ 327.3, 327.4 e 327.5, os oficiais financeiros 
do templo são obrigados a denunciar transações financeiras ao templo em suas reuniões; e, nos termos dos 
§§ 334.5 e 334.6, são obrigados a enviar os registros financeiros a uma auditoria, que é disponibilizada 
rotineiramente aos membros do templo em sua reunião anual ou orçamentária. 
1980 Procedimentos, p. 29. A fim de alterar um orçamento adotado de acordo com o §334.4, um templo deve 
considerar propostas específicas e não pode simplesmente autorizar seu Potentado a "usar seu próprio 
julgamento". 
1981 Procedimentos, p. 164. Depois que o orçamento do templo é adotado de acordo com o §334.4, os fundos 
não podem ser transferidos de uma conta para outra, exceto por alteração do orçamento, que deve ser feita 
pelos membros do templo em uma reunião. 
1983 Proceedings, p. 212. A Noble tem o direito de perguntar sobre as finanças, registros e relatórios de seu 
templo e seus oficiais apropriados devem responder às suas perguntas em horários e lugares razoáveis. 
1984 Procedimentos, p. 110. A nobreza, em uma reunião regularmente declarada do templo, está autorizada 
a alterar o orçamento do templo de acordo com §334.4 (e). 
1989 Procedimentos, p. 207. Não haverá despesas de fundos, exceto conforme autorizado pelo orçamento. 
1994 Procedimentos, p. 157. Todos os fundos do templo devem ser mantidos por, e sob o controle de, o 
templo e de acordo com os requisitos de contabilidade e relatórios financeiros do Conselho Imperial para 
Templos do Santuário. Um presidente da casa não pode coletar depósitos de sala da Nobreza, estabelecer 
contas separadas das contas do templo e fazer desembolsos das contas separadas. 
1995 Procedimentos, p. 142. A adoção do orçamento constitui a apropriação de fundos para os fins indicados 
no orçamento. O produto dos eventos de angariação de fundos de caridade, menos deduções admissíveis, 
conforme determinado pela lei do Santuário, deve ser imediatamente entregue aos Hospitais Shriners para 
Crianças. O produto dos eventos fraternos de angariação de fundos pode ser doado ou gasto para fins 
fraternos ou não fraternos de acordo com o orçamento adotado. 
2000 Procedimentos, p. 238. Um fundo de construção do templo deve aparecer na conta do templo 4300 (do 
Quadro Uniforme de Contas para Templos do Santuário). Uma contribuição especificamente designada para 
um novo edifício não pode ser usada para qualquer outro propósito, sem o consentimento do doador. 
2000 Procedimentos, p.236. Um potentado do templo pode não se recusar a ordenar uma auditoria das 
contas do templo, uma vez que uma moção nesse sentido tenha sido adotada pelos membros em uma reunião 
declarada, sob o raciocínio de que não há dinheiro no orçamento para isso. A adoção da moção é 
autorização para a alteração do orçamento para uma despesa razoável para a auditoria. O 
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A alteração do orçamento no montante específico deve ser adotada na reunião em que a moção foi 
aprovada, ou na próxima reunião declarada ou em uma reunião especial convocada para esse fim.  
§ 334.6  
1980 Procedimentos, p. 29. De acordo com as disposições dos §§ 327.3, 327.4 e 327.5, Templo oficiais 
financeiros são obrigados a denunciar transações financeiras ao Templo em suas reuniões; e, nos termos 
dos §§ 334.5 e 334.6, são obrigados a enviar os registros financeiros a uma auditoria, que é 
disponibilizado rotineiramente aos membros do Templo em sua reunião anual ou orçamentária. 

2000 Procedimentos, p. 238. Um fundo de construção do Templo deve aparecer na conta do Templo 
4300 (de O Plano de Contas Uniformes para Templos do Shriner). Uma contribuição especificamente 
designada para um novo edifício não pode ser usada para qualquer outro propósito sem o consentimento 
do doador. 

2000 Procedimentos, p. 236. Um potentado do Templo não pode se recusar a pedir uma auditoria das 
contas do Templo, uma vez que uma moção nesse sentido foi adotada pelos membros em uma reunião 
declarada sob a lógica de que não há dinheiro no orçamento para isso. A adoção da moção é autorização 
para a alteração do orçamento para uma despesa razoável para a auditoria. 

A alteração do orçamento no montante específico deve ser adotada na próxima reunião ou em uma 
reunião especial convocada para esse fim. 
§ 334.7  
1973 Procedimentos, p. 97. Qualquer membro do Templo tem o direito de examinar uma auditoria das 
contas do Templo, que devem ser disponibilizadas rotineiramente para os membros na reunião anual ou 
reunião de orçamento, de acordo com §334.6; e ele também pode examinar os relatórios de auditoria 
relativos as contas de corporações afiliadas ao Templo. 
1980 Procedimentos, p. 29. Os relatórios de auditoria e financeiros mencionados no §334.6 devem ser 
disponibilizados a qualquer membro do Templo, em qualquer hora e local razoáveis. 
1980 Procedimentos, p. 29. De acordo com as disposições dos §§ 327.3, 327.4 e 327.5, oficiais 
financeiros do Templo são obrigados a denunciar transações financeiras ao Templo em suas reuniões; 
e, nos termos dos §§ 334.5 e 334.6, são obrigados a enviar os registros financeiros a uma auditoria, que 
é disponibilizado rotineiramente aos membros do Templo em sua reunião anual ou orçamentária. 
1988 Procedimentos, p. 237. Os membros dos templos têm o direito de ver e rever os relatórios fiscais 
exigidos aos oficiais do templo de acordo com §334.6. Eles também têm direito a suas cópias a expensas 
do Noble. 
1990 Procedimentos, p. 134. Os registros comerciais e financeiros devem ser mantidos na localização 
oficial do templo, a fim de garantir um acesso razoável pelos membros do templo 
1993 Procedimentos, p. 121. A ordem da Potentate para abordar todos os assuntos comerciais do templo 
em sua casa viola esta seção. Os negócios do templo devem ser conduzidos "no local oficial do templo". 
§ 334.8  
1967 Procedimentos, p. 83. Construção por um Templo de um edifício, sem financiamento,  não requer 
aprovação no nível imperial. 

1970 Procedimentos, p. 94. Uma empresa não autorizada não pode ser usada como veículo para um 
projeto de construção ou obrigação de atendente. 

1976 Procedimentos, p. 177. A compra de carrinhos de golfe para um country clube afiliado ao Templo 
em um empréstimo de três anos requer a aprovação do Potentado Imperial de acordo com §334.7. 

 1988 Procedimentos, p. 237. Nem o Potentado nem qualquer outro representante de nenhum Templo 
tem poder para executar qualquer "acordo de empréstimo" sem direção específica do membro de acordo 
com esta seção. 
§ 334.9  
2003 Procedimentos, p.179. Um clube Shrine é um "afiliado" do Templo e, portanto, se o clube Shrine 
desejar dispor de todos ou substancialmente todos os seus bens e propriedades, ele pode fazê-lo apenas 
sob tais termos e condições e para a consideração que deve ser primeiro autorizado por um voto do 
Templo. 
§ 334.10  
1967 Procedimentos, p. 84. A constituição de uma holding para aquisição e detenção de imóveis de uma 
unidade do Templo, não está permitida de acordo com a lei do Shriner.   
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1968 Procedimentos, p. 121. As corporações Holding do clube Shriner são obrigadas a enviar 
demonstrações operacionais e balanços anualmente para o Secretário Imperial. 

1989 Procedimentos, p. 208. As corporações organizadas antes de 1966 são "adquiridas" em esta 
seção somente se seus artigos e estatutos contiverem provisões (a) (1) - (4) ou disposições similares. 

2006 Procedimentos, p. 199. Uma corporação chamada de "direito adquirido" não alivia tais 
corporação de obedecer ou cumprir com a lei Shriner. Ela simplesmente permite a existência contínua 
da corporação, desde que ceda obediência e cumpra com a lei Shriner. 
§ 335.2 1966 Procedimentos, p. 209. Nobre usando emblema em artigo ou material para comercial ou 
propósitos comerciais está sujeito a disciplina. 

1966 Procedimentos, p. 211. Identificação de fotografia em propaganda comercial como o antigo 
Potentado do Templo, viola a Lei Shriner. 

1975 Procedimentos, p. 20. O uso de um cartão de visita que mostra uma fotografia de um Nobre em 
seu Fez é uma violação do §335.2 (a). 

1979 Procedimentos, p. 170. Uso repetido de uma referência a "Nobres" ao longo de um anúncio, sob 
a forma de uma carta aberta de uma companhia de seguros aos membros do Templo, é uma violação do 
§335.2 (a); e lançar esse anúncio sob a aparência de um fundo projeto de levantamento para Hospitais 
Shriners sem a aprovação dos Conselhos de Administração e Trustees é uma violação do §503.6. 

1989 Procedimentos, p. 208. Colocação de logo de cerveja na construção de marquise anunciando 
futuro eventos violam esta seção. 
§ 335.3 1971 Procedimentos, p. 94. Embora o §335.1 não proíba loterias em estados ou províncias em 
que essas são licenciadas pelo governo, um "Shrimers Hospitals Sweepstakes" não pode ser realizada 
sem o consentimento por escrito do Presidente do Conselho de Curadores sob §335.3.                                                                                                          

1976 Procedimentos, p. 177. Uso do termo "crianças desafortunadas" em conexão com uma atividade 
de angariação de fundos do Templo violaria §335.3, a menos que a atividade tenha aprovação do 
Presidente do Conselho de Curadores. 

1979 Procedimentos, p. 170. Uso repetido de uma referência a "Nobres" ao longo de um anúncio, sob 
a forma de uma carta aberta de uma companhia de seguros aos membros da Templo, é uma violação do 
§335.2 (a); e lançar esse anúncio sob a aparência de um fundo ou projeto de levantamento para 
Hospitais Shriners sem a aprovação dos Conselhos de Administração e Trustees é uma violação do 
§335.3. 

1995 Procedimentos, p. 142. O produto dos eventos de angariação de fundos de caridade, menos 
deduções admissíveis, conforme determinado pela lei do Shriner, devem ser imediatamente remetidas 
para Shriners Hospitais Para Crianças. A falta de fazê-lo resultará na avaliação de juros à taxa legal 
permitida na jurisdição da atividade retroativa até a data da atividade. 
§ 335.4 1974 Procedimentos, p. 26. A menos que a permissão seja obtida pela primeira vez sob §335.4 
(a), a formação de uma fundação com o objetivo de manter uma sala de tratamento de queimaduras em 
um hospital local está proibido. 

1975 Procedimentos, p. 20. Estatutos do Shriner que prevêem programas de angariação de fundos em 
apoio de "crianças excepcionais", bem como os Hospitais Shriners para Crianças são inconsistentes 
com §335.4 do Estatuto Imperial e em conflito direto com a Ordem Geral nº 1 (Série de 1974-1975). 
§ 335.6 1966 Procedimentos, p. 208. As listas de uso social não são proibidas. Propósitos comerciais 
ou propostas publicitárias sim. 

1967 Procedimentos, p. 83. A promoção de um circo do Shriner não é um objetivo comercial como 
exclui o uso de uma lista de membros do Templo em tal atividade. 

1967 Procedimentos, p. 84. A publicação de uma lista das unidades de um Templo não é proibida desde 
que seja impresso em letras maiúsculas e cores contrastantes e uma legenda que proíba seu uso para 
fins comerciais. 
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1977 Procedimentos, p. 162. O uso de uma lista de correspondência do Templo pelo Fundo de 
Construção do Comitê de uma Associação de Templos Maçônicos, que possui o prédio em que o Templo 
está hospedado, para solicitar fundos para remodelar o prédio não é proscrito pelo §335.6 (a) porque 
o seu uso não é para fins comerciais. 

1979 Procedimentos, p. 171. §335.6 (a) refere-se à circulação de membros de um Templo para fins 
comerciais, e não proíbe o uso de listas de discussão do Templo para fins promocionais pelo Rito 
escocês. 
§ 335.9 1987 Procedimentos, p. 118. Estatutos do Templo que reservam certas partes de taxas anuais 
para substituição dos uniformes da unidade, viola esta seção. 

1994 Procedimentos, p. 159. Uma unidade, o clube Shriner ou o estatuto da organização aditada que 
afirma que  uma parcela das dívidas do Templo de um Nobre deve ser distribuída para a unidade, Shriner 
ou clube ou organização aderente, viola o §335.9 e não tem força ou efeito. 
§ 335.10 1970 Procedimentos, p. 95. Artigos sobre organizações de senhoras nas publicações do Templo 
já não estão proibidos. 

1979 Procedimentos, p. 170. Um clube Shriner que fornece um local de encontro para um auxiliar, 
envia avisos de suas reuniões e permite que seus membros uniformizados trabalhem em stands de 
concessão patrocinados pelo Shrine Club, estão violando §335.10 (b) patrocinando uma organização 
feminina. 
§ 335.13 1986 Procedimentos, p. 121. Uso de placas que memorializam presentes de equipamentos ou 
outros bens por clubes ou unidades da Shriner não são proibidos.  
§ 335.15 1972 Procedimentos, p. 153. Aplicação ao Congresso para uma carta federal de uma proposta 
corporação, cujo propósito está relacionado às atividades do Shriner, pode não ser feito sem permissão 
do Potentado Imperial de acordo com §335.16. 

1972 Procedimentos, p. 153. A formação de uma corporação com o objetivo de operar um circo do 
Shriner deve ter o consentimento prévio por escrito do Potentado Imperial sob §335.16. 

1976 Procedimentos, p. 175. §335.16 não deve ser aplicado retroativamente à corporações formadas 
antes da sua adoção em 1970. 

1992 Procedimentos, p. 125. O consentimento por escrito para formar uma corporação de acordo com 
§335.16 deve não ser concedido, a menos que sejam avançados os motivos únicos e convincentes e a 
entidade que faz o pedido não pode razoavelmente continuar a sua atividade prevista sem estrutura 
corporativa. 
§ 336.1 1970 Procedimentos, p. 93. Controle de unidades uniformizadas, incluindo dinheiro unitário e 
propriedade, é investido no Potentado por esta seção. 

1971 Procedimentos, p. 95. Dinheiro levantado em nome da Ordem por unidades uniformizadas de um 
Templo deve ser entregue ao Templo para ser manuseado do mesmo modo que todos os outros fundos 
do deste. 

1973 Procedimentos, p. 98. Em razão do §336.1, as unidades uniformizadas estão sob controle direto 
do Potentado e, em razão do §337.3, os Shriners também estão sob seu controle direto, então os clubes 
Shriner podem não organizar ou controlar unidades uniformizadas. 

1973 Procedimentos, p. 98. Em vista do §336.1, todos os fundos arrecadados por unidades 
uniformizadas são receitas para o Templo. Essa seção, juntamente com os §§ 334.4 e 327.5, exige que 
as despesas de fundos para, ou por unidades uniformizadas, sejam consistentes com o orçamento 
adotado pelo Templo. 

1977 Procedimentos, p. 163. Um clube Shriner não pode organizar ou controlar unidades 
uniformizadas, que são partes integrantes do Templo sob §336.1 e diretamente controladas pelo 
Potentado. 

1979 Procedimentos, p. 170. Além da exigência de que todos os membros sejam Nobres,  
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§336.1 deixa as qualificações para a adesão em uma unidade do Templo ao critério da Potentado. 
1982 Procedimentos, p. 170. A incorporação de uma unidade do Templo não é permitida nos Estatutos 

Imperiais. 
1994 Procedimentos, p. 159. Qualquer fundo detido por uma unidade que é dissolvida pelo Potentado, 

de acordo com §336.1, deve ser entregue ao Templo. 
1994 Procedimentos, p. 159. O Potentado tem o poder de dissolver as próprias unidades. 
2004 Procedimentos, p. 152. O Potentado de um Templo tem controle das unidades do Templo. Ele 

determina se uma unidade de Templo suspendida deve ser reintegrada e, em caso afirmativo, se os fundos 
da unidade do Templo reintegrado devem ser restaurados para ele. 
§ 336.2  
1972 Procedimentos, p.155. A Associação do Palhaço do Sudeste não tem autoridade para excluir de 
qualquer desfile uma unidade de palhaço não-membro que tenha permissão para participar dessa 
Parada do Potentado de seu próprio templo sob o §336.2 (b) e do Potentado do templo na jurisdição de 
que o desfile é realizado sob §336.2 (c). 
1973 Proceedings, p. 98. O §336.2 (d) não proíbe o reembolso de despesas diretas de desfile ou 
exposição, mas proíbe a cobrança de despesas que incorreram mesmo sem desfile ou exposição. 
1976 Proceedings, p. 175. Enquanto estiver no §336.2 (d), uma unidade pode ser reembolsada por 
despesas diretas de desfile ou exposição, não pode aceitar compensação ou outra remuneração sob a 
forma de "dinheiro de despesa". 
1977 Proceedings, p. 162. Uma unidade uniformizada do templo é proibida pela §336.2 (c) de fazer uma 
aparição pública dentro da jurisdição de outro templo sem o consentimento do Potentado do templo 
dentro da jurisdição da qual essa aparição pública é feita. 
1979 Proceedings, p. 171. Ao jogar compromissos privados para compensação, um grupo musical 
composto por Shriners não pode usar um nome que os identifique com seu templo. 
1981 Proceedings, p. 165. As disposições do §336.2 (c) não se aplicam a aparições públicas por 
unidades de um templo na jurisdição que esse templo mantém simultaneamente com um ou mais outros 
templos; e "aparições públicas por unidades", conforme referido no § 336.2 (c), diferem das "atividades" 
referidas no §328.9.§ 336.6 

1997 Procedimentos, p. 33. Uma unidade do Templo não pode incorporar ou formar uma unidade do 
Templo segurando uma empresa. 
§ 337.1 

1967 Procedimentos, p. 84. Os nomes orientais e árabes são reservados para os Templos, e não devem 
fazer parte dos nomes de clubes Shriners ou corpos de detenção. 

1977 Procedimentos, p. 163. Uma assim chamada "aliança" de membros de um único Templo constitui 
um clube Shriner de acordo com §337.1 e não pode ser organizado dentro da jurisdição exclusiva de 
outro Templo sem a permissão do Potentado de tal Templo de acordo com §§337.4 e 337.5. 

1984 Procedimentos, p. 109. Os estatutos imperiais não autorizam um clube Shriner a ser membro de 
uma corporação com outras organizações fraternas não-santuárias. 

1989 Procedimentos, p. 210. A formação de um "clube social" composto por membros de vários 
Templos Shriner que vivem dentro da jurisdição exclusiva ou concorrente de outro Templo está em 
violação do §337.1, a menos que seja obtida autoridade do Potentado do Templo na  jurisdição da qual 
o clube é formado ou do Conselho Imperial. 
§ 337.2 

1988 Procedimentos, p. 237. Os membros do clube Shriner estão sujeitos ao controle do Potentado do 
Templo autorizante, independentemente da afiliação ao Templo dos membros. 
§ 337.3 

1967 Procedimentos, p. 83. Um clube Shriner, no assento do Templo, com uma associação incluindo 
todos os membros do Templo, não está autorizado pela lei do Shriner. 
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1978 Procedimentos, p. 87. O Potentado tem o controle dos Shriners do seu Templo e ele pode solicitar 
mudanças nos seus estatutos, mesmo que tais estatutos tenham sido aprovados por seus predecessores 
oficiais. 

1986 Procedimentos, p. 153. O Potentado tem controle sobre a existência de um clube Shriner. 
1990 Procedimentos, p. 133. Os assuntos fiscais do clube Shriner estão, em última análise, sob o 

controle do potentado do Templo autorizante. Os clubes Shriner não têm direito independente de 
governar seus fundos contrários aos estatutos do Conselho Imperial e ao controle do Potantado do 
Templo.  

1996 Procedimentos, p.140. O Potentado que tem controle sobre um clube Shriner pode, durante seu 
tempo no cargo, encerrar sua existência, e ele pode autorizar a formação de um novo clube Shriner. 

2003 Procedimentos, p. 179. Um clube Shriner é um "afiliado" do Templo e, portanto, se o clube do 
Shriner desejar dispor de todos ou substancialmente todos os seus bens e propriedades, ele pode fazê-lo 
apenas sob tais termos e condições e para a consideração que deve ser primeiro autorizado por um voto 
do Templo. 

2008 Procedimentos, p. 179. Um clube do Shriner está sob o controle do Potentado da autorização do 
Templo e, como tal, é uma parte do Templo. Pode não realizar uma reunião de negócios no domingo, 
exceto mediante dispensa especial do Potentado Imperial por causa boa e suficiente. 
§ 337.5 1972 Procedimentos, p. 152. §337.5 (c) aplica-se a um clube Shrine existente em jurisdição que 
se torna concorrente mediante a emissão de uma dispensa para um novo Templo. 

1974 Procedimentos, p. 25. De acordo com §337.5 (c) um clube do Shriner localizado em jurisdição 
concorrente permanece sujeito à jurisdição do Templo pela autoridade de que era formado, mesmo que 
esteja mais próximo de um novo Templo depois criado. 

1974 Procedimentos, p. 25. Um acordo sobre a formação de clubes do Shriner em jurisdição 
concorrente deve ser autorizada pela associação de ambos os Templos sob §§337.5 e 324.8. 

1976 Procedimentos, p. 175. O ônus de estabelecer a existência de um acordo como é contemplado no 
§337.5 (c), no que diz respeito ao controle de clubes de Shriners, está no Templo que afirma que esse 
acordo existe.  
§ 337.6 1979 Procedimentos, p. 170. As atividades realizadas regularmente continuam-se antes e depois 
de 1 de maio de 1975, constituem "atividades planejadas e divulgadas antes de 1º de maio de 1975" na 
acepção desse idioma no §337.6 (b); para que tais atividades possam ser continuadas anualmente após 
a adoção do §337.6 (b). 

1987 Procedimentos, p. 11 7. Solicitação não autorizada e ilícita em jurisdição concorrente pelo clube 
Shriner do Templo pode exigir o reembolso de todos os recibos da solicitação e desculpas ao Templo 
ofendido. 
§ 337.7 1967 Procedimentos, p. 83. A incorporação de um clube do Shriner para adquirir uma licença 
de licor, e de outra forma funcionar como um clube, é proibido. 
§ 337.9 1967 Procedimentos, p. 82-83. Todos os curadores (diretores) e oficiais de uma participação no 
clube do Shriner, devem ser Nobres e membros do clube Shriner. 

1968 Procedimentos, p. 121. Os corpos holdings do clube do Shriner são obrigados a enviar 
operações, declarações e balanços anualmente para o Secretário Imperial. 

1974 Procedimentos, p. 26. O Potentado, de acordo com §337.9 (c), tem o poder de remover do oficial 
qualquer administrador ou agente por desobediência de suas ordens. 

1990 Procedimentos, p. 134. Os artigos de incorporação, encontrados nas formas oficiais do 
Conselho Imperial devem ser usados quando um potentado recebe aprovação de sua aplicação escrita 
para organizar uma holding Shrine Club. 
 
  



  

172  

ÍNDICE DE FORMULÁRIOS 
 

SHRINERS INTERNATIONAL 
 

1 Petição para Iniciação e Associação ...............................................  ........................................ 190 
2 Petição de Afiliação .............................................................................  ........................................ 191 
3 Membro Associado - Inquérito e Relatório ........................................  ........................................ 174 
4 Petição de Restauração .....................................................................  ....................................... 175 
5 Petição para membros associados ........................................................  ........................................ 176 
6 Cartão de Membro do Shrine Oficial ...............................................  ....................................... 177 
7 Diploma  177 
8 Certificado de Demit ............................................................................  ........................................ 178 
9 Petição de Dispensa ..............................................................................  ........................................ 179 

10 Certificado de Dispensa .......................................................................  ........................................ 180 
11 Certificado de Carta ........................................................................  ....................................... 181 
12 Estatutos de regra do certificado—Associações de Unidade 

Apêndice para Associações dos Templos ............................................  ......................................... 182 
12A    Estatutos de regra do certificado — Associações dos Templos ............................................ 
........................................................................................................... 183 

13 Estatutos de regra do certificado-Templos ........................................  ........................................ 184 
14 Certificados de Avaliação dos Templos ............................................  ........................................ 185 
15 Estatutos de regra do Certificado —Associações de Unidades .......  ........................................ 186 
16 Artigos de Incorporações—Templo Corporação arrendada ..............  ....................................... 187 
17 Artigos de Incorporações — Clube Shrine 

Corporação arrendada ......................................................................  ....................................... 191 
18 Divida de Longo Prazo—Aplicação ...................................................  ........................................ 195 
19 Carta— Shrine Associação ..................................................................  ........................................ 200 

Requisitos de Contabilidade e Relatórios Financeiros 
Para Templos do Shrine .......................................................................  ......................................... 201 
Gráfico Uniforme de Contas para Templos do Shrine, 
Início ...............................................................................................  ....................................... 203 
Explicação de Contas, Inicio ...........................................................  ....................................... 208 

20 Relatório Anual de Orçamento e Comparação de 20 Templos ...........  ........................................ 214 
21 Amostra de demonstrações Financeiras, Inicio .................................  ....................................... 215 
22 Informações Relacionadas ao Engajamentos de Amostras, Inicio229 

  



  

173  

Formulário #1 
PEDIDO DE INICIAÇÃO E MEMBROS 
_________________________SHRINERS  

 
PARA O POTENTADO, OFICIAIS E NOBRES DE __________________________________________ 
SHRINERS, SITUADO NA CIDADE DE________________, ESTADO DE _____________________: 
Eu, abaixo assinado, declaro que sou um Mestre Mason regular na Lista No. _____________ localizada em 
___________________________ (cidade)_________________ (estado), que atende aos padrões de 
reconhecimento da Conferência dos Grandes Mestres na América do Norte, Confederação Maçônica 
Interamericana ou a Conferência Mundial de Grandes Casas, ou de outra forma cumpriram os pré-requisitos para a 
adesão nos termos dos estatutos da Shriners Internacional. Além disso, residi no meu endereço atual por no mínimo 
6 meses, conforme exigido pelo Estatuto Social da Shriners International. Solicito me tornar Nobre da Ordem e um 
membro do seu templo. Se for concedida a adesão, prometo me conformar aos Artigos de Incorporação e Estatutos 
da Shriners International e aos Estatutos e Cerimônias do seu templo. 
Você já solicitou a admissão em qualquer templo da Ordem? � Sim � Não 
Se sim, que templo?___________________________ 
Quando?_________________________________________ 
Você já foi um DeMolay? � Sim � Não 
Se sim, qual o Capítulo? (nome e localização) ______________________________________________________ 
Profissão / Profissão __________________________________________________________________________ 
Empregador______________________________________ 
Telefone____________________________________ 
Local de nascimento________________________________ Data de 
nascimento___________________________ 
Residência:__________________________________________________________________________________ 
                                                    Rua /Condado/ Cidade/ Estado/ Código Postal 
Telefone:_________________________________________   
Email:_____________________________________                                                                                                                                                                
Telefone celular: ___________________________________ Telefone 
Ad:________________________________                                                                                                                                                                  
Dados 
Profissionais:____________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                
                                                               Rua /Condado/ Cidade/ Estado/ Código Postal 
Telefone:_________________________________________   
Email:_____________________________________     
Endereço de correspondência – Por favor, use   � Habitação   � Negócios 
Nome do 
cônjuge/esposa:________________________________________________________________________ 
Data: ______________20_____ 
Assinatura_________________________________________________________ 
ESCREVER NOME 
COMPLETO:________________________________________________________________  
RECOMENDADO POR: 
Nobre ______________________________________________________ Membro Nº. 
______________________ 
Nobre ______________________________________________________ Membro Nº. 
______________________ 
Fez Tamanho: ________________ Modo de Pagamento: 
______________________________________________              
  



  

174  

Formulário #2 
 

PETIÇÃO PARA A AFILIAÇÃO 
_________________________SHRINERS 

 
PARA O POTENTADO, OFICIAIS E NOBRES DE ________________________________________ 
SHRINERS, SITUADO NA CIDADE DE________________, ESTADO DE 
_____________________: 

Eu, abaixo assinado, um Nobre da Ordem, iniciado em _________________________________ 
SHRINERS, localizado em___________________________ na______________________ (data) e 
sendo membro da __________________ SHRINERS, localizada em _________________________, 
que concedeu o Certificado de Dispensa em anexo, solicito respeitosamente para que eu possa ser 
admitido como membro do seu templo. Além disso, afirmo que residi no meu endereço atual há pelo 
menos seis meses, conforme exigido pelos estatutos da Shriners International. 
Eu sou um Mestre Mason em boa posição em _________________________________ ENDEREÇO 
Nº .________, localizado em ________________________________________________________, 
ou de outra forma cumpriu os pré-requisitos para a adesão nos termos dos estatutos da Shriners 
International. 
Local de nascimento________________________________ Data de 
nascimento____________________ 
Profissão / Profissão _______________________________________________________________ 
Empregador______________________________________ Telefone_________________________ 
Residência:________________________________________________________________________   
                                                    Rua /Condado/ Cidade/ Estado/ Código Postal 
Comercial:________________________________________________________________________         
                                                    Rua /Condado/ Cidade/ Estado/ Código Postal 
Telefone residencial:______________________________   Comercial:_______________________                  
Telefone celular: ___________________________________ Telefone Ad:____________________                
Email:__________________________________________________________________________     
Nome do cônjuge/esposa:____________________________________________________________ 
Data: ______________20_____ 
 
 Assinatura______________________________________________ 
                     NOME COMPLETO, iniciais não são o suficiente. 
 
ESCREVA O NOME COMPLETO AQUI__________________________________________ 
RECOMENDADO POR: 
Nobre ______________________________________________________ Membro Nº. 
______________ 
Nobre ______________________________________________________ Membro Nº. 
______________  
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Formulário #3  
INQUÉRITO E RELATÓRIO 
DE MEMBRO ASSOCIADO 

                                                    (Data) 

Para o Secretário  de:___________________________________ Shriners: 

Seu 

Nobre______________________________________________________________________________________

_______                                                                                      (Nome) 

cujo endereço é 

___________________________________________________________________________________________

_________                                                           (Rua, Av, Praça, etc…) 

___________________________________________________________________________________________

______________________                                     (Cidade, Estado e CEP) 

Telefone: Res:______________________________________

 Empresa:___________________________________________ 

Solicitou________________________________________________________________ Shriners para Membros 

Associados. Se ele estiver em boas condições e elegível para o dispensa, propomos agir com base em sua petição. 

Por favor, informe se ele se qualifica para um dispensa sob §323.10 (a) dos estatutos da Shriners Internacional. 

Obrigado. 

__________________________________________________ de 

____________________________________________Shriners 

                                    Secretário 

 

(Data) 

Para o Secretário de _______________________________ Shriners: 

O Nobre nomeado acima (é) (não está) atualmente em boas condições e elegível para um dispensa de 

___________________________Shriners sob o § 323.10 (a) dos estatutos da Shriners Internacional. 

 ________________________________________ de ________________________________Shriners 

                                   Secretário 

(Selo) 

 
Para o Secretário de ____________________________ Shriners: 

Isto é para aconselhá-lo sobre____________________________________o Nobre nomeado acima foi 
(eleito) (rejeitado) como  

                                                                            (Date) 
 

Membro Associado da Shriners. Marque seus registros de acordo. 

 __________________________________________ de _____________________________________ Shriners 
                                             Secretário 
(Selo 
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Formulário #4 
PETIÇÃO PARA RESTAURAÇÃO 

_________________ SHRINERS 
 

PARA O POTENTADO, OFICIAIS E NOBRES DE 
________________________________________ 
SHRINERS, SITUADO NA CIDADE DE________________, ESTADO DE 
_____________________: 

 
Eu, abaixo assinado, como membro de _______________________ SHRINERS, fui 

suspenso por falta de pagamento de dívidas___________ anos atrás, e eu, respeitosamente, 
solicito que eu seja restaurado para ser membro _________________ SHRINERS. 

Limitei todo o endividamento a___________________ SHRINERS, e se o meu pedido 
for concedido, eu prometo estar de acordo com os artigos de incorporação e estatutos da Shriners 
International, juntamente com aqueles deste templo. Além disso, declaro que sou um Mestre 
Maçom em boa posição______________________________________________ Loja, 
Nº.___________, localizado em________________________________, ou de outra forma 
cumpriu os pré-requisitos para a adesão nos termos dos estatutos do Shriners Internacional. 
Local de Nascimento __________________________Data de Nascimento 
______________Profissão/Ocupação______________________________________________
Residência:__________________________________________________________________ 
                                  Rua         País Cidade                    Estado                CEP   
Empresa:____________________________________________________________________ 
                                 Rua         País Cidade                     Estado     CEP 
Endereço de correspondência: ___________________________________________________ 
         (se diferente)              Rua          Pais Cidade           Estado      CEP 
Telefone: 
Res:__________________________________Empresa:_______________________________  
Celular: _______________________________________ 
Ramal:________________________________ E-mail: _______________________________ 
Nome do Cônjuge/Esposa 
_______________________________________________Data____________ 
 20_______ 
                                                              
Assinatura_____________________________________________ 
                          NOME COMPLETO,iniciais não é o suficiente. 
 
NOME 
COMPLETO______________________________________________________________  
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Formulário #5 
PETIÇÃO PARA MEMBROS ASSOCIADOS 

_________________________________ SHRINERS 
  
PARA O POTENTADO, OFICIAIS E NOBRES DE 
________________________________________ 
SHRINERS, SITUADO NA CIDADE DE________________, ESTADO DE 
_____________________: 

Eu, assino abaixo, como Nobre da Ordem, iniciado em 
________________________________ Shriners,  Localizado em________________
 em___________________ (data) e atualmente um membro de Shriners,  localizado em 
__________________________________________________________sendo elegível sob o 
§323.10(a) por um demit, rezo respeitosamente para que eu possa ser admitido como membro 
associado do seu templo de acordo com §323.7.  
Eu sou um MESTRE MAÇOM em boa posição em__________________________________  
apresenta, Nº.___________, localizado em____________________________________, ou de 
outra forma cumpri os pré-requisitos para a adesão nos termos dos estatutos da Shriners 
International. 
Local de nascimento___________________________ Data de 
nascimento_____________________Profissão / Ocupação __________________________ 
Residência:__________________________________________________________________
                   Rua              País            Cidade               Estado                 CEP   
Business:____________________________________________________________________
_________                               Rua                     Pais         Cidade         Estado
        CEP 
Endereço de Correspondência: _____________________________________________  
 (se Diferente)                   Rua          País        Cidade         Estado                  CEP 
Telefone: 
Res:____________________________________Empresa:____________________________ 
Celular:_________________________________________Ramal:______________________ 
E-mail:____________________________________________________________________ 
Nome do Cônjuge/Esposa: ____________________________________________________ 
Data_________________________ 20____         
                                                           
Assinatura______________________________________________ 
                         NOME COMPLETO, iniciais não são o suficiente. 
NOME COMPLETO __________________________________________________________  
RECOMENDADO POR_____________________]__________________________________   
NOBRE _______________________________________________________________ 
NOBRE _______________________________________________________________ 
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Formulário #6 
CARTÃO OFICIAL DE MEMBROS SHRINE 

Isto é para certificar que 
Nobre___________________________________________________________ 
Número do 
Membro____________________________________________________________________ 
É membro de________________________________ Shriners, 
Cidade___________________________,  
Estado________, Telefone do Templo____________________________ , e declarou ESTAR 
em boa eM regularidade durante o ano 20_______. 
 

 
Membro 

 
(Não válido a menos que assinado pelo Nobre nomeado.) 

(Assinado por Secretário Imperial na parte de trás do cartão.) 
 

Formulário #7 
DIPLOMA 

Para todos osNnobres Verdadeiros e Fiéis da Shriners International: 
Que se saiba que o Digno 

Nobre___________________________________________________ 
foi regularmente recebido, admitido e constituído A Nobre de Shriners Internacional 
em______________ 
_____________________  Shriners da cidade____________________________ , 
Estado____________,  
em______________________________________de________, 20________, e que ele está 
devidamente 
 matriculado como tal nos registros da Ordem. 

Em testemunha, nós assinamos o nosso nome e afixamos o selo do Shriners Internacional. 
                                                                                                                                                         

Shriners. 

                                                                                                                                                         
Secretário  
  ________________________________________
 Atesto:____________________________ 
                                                             —Imperial Potencial                                     —Secretário 
Imperial 
 
(SELO) 
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Formulário #8 
CERTIFICADO DO DEMIT 

 
ENQUANTO QUE, _______________________________________  um Nobre da 

Ordem iniciou um membro de________________________________ Shriners 
do____________________ data) e último membro de 
__________________________________________________ Shriners localizado 
em______________________, sob uma Carta da Shriners Internacional, retirou-se 
regularmente do referido templo, e está de acordo com seus estatutos, portanto, ele é concedido 
este certificado que ele está em boas condições, livre de encargos e livre de endividamento, 
avaliações ou obrigações voluntárias para este templo. 
 
 

 
  Testemunhe as suas mãos e o selo do templo, 
isto_______________________________    dia de _______________________, 20_______. 

Atesto: (Assinatura)____________________________________________________  
      Residência____________________________________________________ 
      Idade______________anos. Profissão______________________________  
Atesto: ________________________________   —Potentado       —Secretário (SELO) 
  

Marque esta caixa se Nobre for Titular Permanente 
Associação contributiva e está isento de pagamento  
Avaliação hospitalar. 
________________________(nome do templo através 
          Shriners                      qual PCM foi comprado). 
_____________________(O PCM da data foi adquirido). 
               Data 
 
Observações:______________________________________  
Marque esta caixa se Nobre for o titular de uma Vida Per Capita 
Associação e está isento de pagar o imposto per capita. 

______________________(Nome do templo através do qual 
           Shriners                  PC foi adquirido). 
_______________________(O PC da data foi adquirido). 
             Data 
 
Observações:_____________________________________    
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Formulário #9 
PETIÇÃO DE DISPENSA 

 
Nós, os peticionários assinados abaixo, ao declarar respeitosamente que somos Nobres 

em boa posição na Ordem; que residimos no território proposto do novo templo proposto; somos 
competentes para formar e abrir um templo desta Ordem; e para cumprir adequadamente as 
diversas funções, de acordo com os requisitos dos artigos de incorporação e estatutos da Shriners 
Internacional. 

Além disso, tendo o bem-estar e a prosperidade da Ordem no coração, oramos por uma 
Dispensa que nos capacita para formar e abrir um novo templo 
em_______________________________________ 
___________________________________________, do 
Estado________________________________, para ser designado 
como________________________________________________________Shriners, com a 
seguinte 
jurisdição,________________________________________________________________   e 
implora para recomendar como oficiais provisórios: 
Nobre___________________________________________________, Potentado Provisório 
Nobre_________________________________________________, Chefe Provisório Rabban 
Nobre______________________________________________, Assistente Provisório Rabban   
Nobre________________________________________, Sumo Sacerdote Provisório e Profeta  
Nobre_________________________________________________, Guia Oriental Provisório 
Nobre_________________________________________________, Tesoureiro Provisório  
Nobre_________________________________________________, Registrador Provisório 
Estamos cientes do §329.6 dos estatutos da Shriners Internacional que fornece: 
Se a dispensa for concedida, os membros do templo sob dispensa são responsáveis pelas dívidas 
para a parte fracionada do ano que resta após a data da dispensa, e o templo é responsável na 
íntegra para a Shriners Internacional pela taxa hospitalar e taxas por novos membros criados. 

Um Nobre que assina uma petição para uma dispensa torna-se um membro do templo 
sob dispensa na data em que a dispensa é concedida, e é passável somente por isso por dívidas, 
levantamento hospitalar e avaliações. O templo do qual ele era membro antes da dispensa pode 
manter as dívidas e as avaliações já recebidas dele para o ano atual. 
               NOME                                                  RESIDÊNCIA                                     
TEMPLO 
                                                                          (Incluindo o Pais) 
____________________________   _____________________________   
_________________________ 
____________________________   _____________________________   
_________________________ 
____________________________   _____________________________   
_________________________ 
Nota: Os formulários devem ser obtidos no Escritório do Secretário Imperial. 
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Formulário #10 
CERTIFICADO DE DISPENSA 

 
PARA TODOS OS NOBRES VERDADEIROS E FAMILIARES A QUEM ESSES 
PRESENTES DEVEM VIR: 

 
ES SELAMU ALEIKUM 

 
RECONHEÇO QUE, a Shriners Internacional na sua 20_______ Sessão Imperial anual sobre, 
 _____________________ em ___________________, feito por ação apropriada concede isso 

 
DISPENSA 

para formar um templo da Ordem para ser nomeado 
____________________________________Shriners 
na Cidade de _______________, Estado ___________________________________. 

Disse _______________________________________________Shriners para trabalhar 
sob Dispensa até depois da próxima Sessão Imperial Ordinária da Shriners International na 
jurisdição legal aprovada pela Shriners Internacional. 

Oficiais provisórios para a vida desta dispensa serão 
Nobre_________________________________________, Potentado 
Nobre_________________________________________, Chefe Rabban 
Nobre_________________________________________, Assistente Rabban 
Nobre_________________________________________, Sumo Sacerdote e Profeta  
Nobre_________________________________________, Guia Oriental 
Nobre_________________________________________, Tesoureiro  
Nobre_________________________________________, Registro 

conforme indicado no pedido da referida Dispensa. 
EM TESTEMUNHO, do qual nós assinamos o nosso nome e afixamos o selo da Shriners 

Internacional. 
 
___________________________________________     
Atesto:_________________________________                                          —Potentado 
Imperial                                     —Secretário Imperial 
(SELO) 
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Formulário #11 
CARTA CERTIFICADA 

 
PARA TODOS OS NOBRES ILUSÓRIOS A QUEM ESSES PRESENTES DEVEM VIR: 

 
PODER   JUSTIÇA    MISERICÓRDIA 

 
RECONHEÇO, que a Shriners International em sua Sessão Imperial anual sobre   
__________________, 20_______, 
em__________________________________,__________________________, concedeu uma 
carta patente aos Nobres ____________________________, _________________________, 
_______________________, e _______________________________, para formar e abrir um 
templo da Ordem em __________________________________, no estado de 
______________________________, sob o título de 
_______________________________________Shriners, para exemplificar o Ritual da Ordem 
sobre todos os que consideram dignos da honra e para instalar seus sucessores como eleitos e 
escolhidos, e investí-los com todos os poderes de seus respectivos escritórios, e todos os 
sucessores de tempos em tempos que oficiam igualmente, sempre em conformidade com os 
artigos de incorporação e estatutos da Shriners Internacional e os estatutos do templo. 

Dado sob nossas mãos e o Selo dos Shriners Internacional este 
___________________________ dia dos __________________, 20________. 
___________________     Atesto: ___________________________________                                    
—Potentado Imperial                                                   —Secretário Imperial 
(SELO) 
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Formulário #12 
CERTIFICADO PARA ACOMPANHAR ESTATUTOS 

NOVOS OU ALTERADOS DAS ASSOCIAÇÕES DE UNIDADES APLICÁVEIS 
A ASSOCIAÇÕES DE TEMPLOS 

 
Eu,___________________________________, presidente da 
___________________________________ Associação, certifico que os estatutos ou emendas 
anexos foram devidamente: 

1. Apresentados para consideração de acordo com os estatutos desta Associação; e 
2. Adotados em ____________________________de acordo com os estatutos desta Associação.  

Uma cópia completa dos estatutos da Associação está em anexo. 
 
                                             Presidente 

Atesto: 
Secretário 
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Formulário #12A 
CERTIFICADO PARA ACOMPANHAR ESTATUTOS 

NOVOS OU ALTERADOS DAS ASSOCIAÇÕES DE TEMPLOS 
 
Eu,____________________________________, presidente da 
__________________________________ Associação, certifico que: 

1. __________________________________________é uma associação de templos; 
2. as alterações em anexo foram devidamente apresentadas para consideração de acordo com os 

estatutos desta Associação; e §209.1 (e) dos estatutos da Shriners International;  
e 

3. são aprovados para apresentação ao Potentado Imperial. 

 

Presidente 
Atesto: 

         Secretário 
 

APROVAÇÃO 
 
As alterações anteriores são aprovadas. 
Data de _____________ de_____________________, 20_____. 
 

      Presidente- Commite Jurisprudência e Leis  
 
            Potentado Imperial 
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Formulário #13 
CERTIFICADO PARA ACOMPANHAR UM ESTATUTO DE TEMPLO NOVO OU 

ALTERADO 
 

Eu,_______________________________, Potentado 
de_________________________Shriners, certifico que a resolução anexa relativa a (estatutos) 
(alterações aos estatutos) foi submetida por escrito em uma reunião expressa 
em_____________________, 20______. 

A resolução foi colocada sobre (a próxima declaração) (uma reunião especial) convocada 
para ação sobre o mesmo. 

Em _____________________________, 20______, um aviso de reunião a ser realizado 
em ___________________________,  20___,  foi enviado a todos os membros do templo e 
recitou o texto ou substância do (estatuto) proposto (emendas). Havia______________ 
membros do templo presentes nesta reunião devidamente avisada e _________votaram 
afirmativamente e _________votaram negativamente para adotar o (estatuto) proposto 
(emendas). Eles foram aprovados por pelo menos dois terços dos membros presentes e votantes. 

Uma cópia do aviso da reunião devidamente anotificada e três cópias dos (estatutos) 
(emendas) estão em anexo. 

Uma cópia do estatuto atual do templo está encerrada. 
Certifico que os (estatutos) (alterações) foram adotados. 
Data de ___________________de____________, 20____   

______________________________________________     Atesto: 
______________________________                                                          —Potentado
                                                   —Registro 
(SELO) 
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Formulário #14 
CERTIFICADO PARA ACOMPANHAR A AVALIAÇÃO DO TEMPLO 

 
Eu,_________________________________, Potentado da 

__________________________Shriners, do___________________, certifico que, tendo 
primeiro obtido a aprovação do Potentado Imperial emitido nos termos do §332.7 dos estatutos 
da Shriners International, a resolução anexa relativa a uma avaliação sobre seus membros para 
os fins gerais para a composição foi adotada em uma reunião declarada do Templo. Certifico 
ainda que: 

(a) Uma notificação de pelo menos uma semana por escrito foi dada a todos os membros do templo, 
indicando o montante da avaliação proposta e a hora e o local em que a ação seria tomada. O 
aviso foi enviado em ________________________________________. Uma cópia do aviso 
está em anexo. 
 

(b) A resolução foi apresentada à Nobreza para aprovação e adoção na reunião declarada realizada, 
de acordo com o aviso, na dia___________, 20_________, após o que foi alterado da 
seguinte forma:  
(Se não houver nenhuma alteração, então declare.) 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

(c) O número total da Nobreza presente e votante foi_________________________. A votação 
afirmativa foi_____________________. Votaram negativamente _______________________.  
A resolução foi adotada por pelo menos dois terços dos membros presentes e votantes. 
Três cópias da resolução, tal como adotadas, são anexadas ao Secretário Imperial.  
Uma cópia completa dos estatutos do templo está em anexo 

______________________________________________     Atesto: 
______________________________                                                          —Potentado
                                                   —Registro  
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Formulário #15 
CERTIFICADO PARA ACOMPANHAR ESTATUTOS NOVOS OU MODIFICADOS 

DE ASSOCIAÇÕES DE UNIDADES 
 

Aprovo a formação do___________________ Associação e seus estatutos, como um 
corpo apenso da Shriners Internacional. 

Data de_____de_________________, 20________. 
Presidente 

A organização do ____________________ Associação e os estatutos anteriores estão 
em forma adequada e jurídica e não entrarão em conflito com nenhuma disposição dos artigos 
de incorporação ou estatuto da Shriners Internacional. 

 
Data de_____de_________________, 20________. 

        Presidente do Comitê de Jurisprudência e Leis 

A organização do _______________________________Associação é aprovada 
pelo conselho de administração da Shriners Internacional. 

 
Data de_____de_________________, 20________. 
 

Secretário 
Os estatutos do_____________________Associação são aprovados. 

Data de_____de_________________, 20________. 
Potentado Imperial 
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Formulário #16 
ARTIGOS DE INCORPORAÇÃO DE 

____________________SHRINERS CORPORAÇÃO ARRENDADA 
Nós, assinados abaixo, todos sendo cidadãos do estado de________________, sendo de idade 
legal e membros da________Shriners, por este meio, nos associamos para a finalidade de formar 
uma empresa sem fins lucrativos_____________Lei de Sociedade sem fins lucrativos. 

ARTIGO 1 
Nome 

§1.1 Nome. O nome desta corporação é_____________________Shriners corporação 
arrendada. 

ARTIGO 2 
Termo 

§2.1 Duração. Esta corporação sem fins lucrativos deve existir perpetuamente. 
ARTIGO 3 

Purposes 
§3.1 Objetivo. Esta corporação existe unicamente como uma corporação sem fins 

lucrativos que não possui outra finalidade do que a de adquirir, possuir, vender ou alienar e 
hipotecar imobiliário, e a construção, manutenção e operação de edifícios sobre o mesmo, para 
o uso da_________________Shriners, da___________, _____________, e seus membros, 
disse_______________shriners sendo uma sociedade não incorporada, de natureza fraterna e de 
caridade, incorporando os princípios de caridade e educação da Shriners Internacional. 

§3.2 Código da Receita Federal. Os fins corporativos devem, além disso, estar em 
conformidade com o disposto no §501 (c) (2) do Código da Receita Federal, conforme alterado 
de tempos em tempos. Qualquer receita recebida pela corporação, menos despesas, será entregue 
anualmente para  __________________Shriners, que está isento nos termos da §501 (c) (10) do 
Códido da Receita Federal. 

ARTIGO 4 
Disposições Gerais 

§4.1 Controle. Esta corporação é constituída como uma subsidiária totalmente 
controlada pela __________________________Shriners em todos os momentos. 

§4.2 Atividades Proibidas. Esta corporação não deve ter estoque de capital e nenhuma 
pessoa deve receber lucros de suas operações por dividendos ou de outra forma, e nenhuma parte 
substancial das atividades da corporação deve ser propaganda ou tentar influenciar a legislação. 

§4.3 Beneficio Pessoal. Nenhuma parte dos ativos ou fundos pode invocar o benefício 
pessoal de pessoas, exceto em pagamento por serviços efetivamente recebidos ou realizados. 

§4.4 Cópia de Documentos. As cópias desses artigos de incorporação e os estatutos da 
corporação, e quaisquer emendas a eles, devem ser arquivados no Secretário Imperial. 

§4.5 Registro. Esta corporação deve manter seus registros de acordo com o Plano de 
Contas Uniformes prescrito pela Shriners International. 

§4.6 Revisão. Esta corporação é obrigada a revisar suas demonstrações financeiras, a 
menos que seja exigida uma auditoria de acordo com a lei do Shrine, por um contador público 
certificado, fretado ou licenciado no final de cada ano, conforme previsto nos estatutos da 
Shriners Internacional, e uma cópia do relatório do contador e das demonstrações financeiras 
anexas deve ser arquivada no Secretário Imperial. 

§4.7 Dívida Corporativa. A propriedade privada dos membros do conselho de 
administração desta corporação e seus administradores não estão sujeitas ao pagamento de 
dívidas corporativas, de forma alguma. 
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§4.8 Disposição de Ativos. A venda, locação, troca, hipoteca, penhor ou outra disposição de 
todos, ou substancialmente tudo, a propriedade e os bens da corporação, só podem ser de acordo com os 
termos e condições e para a consideração que primeiro será autorizada por um voto do templo, em uma 
reunião declarada, ou em uma reunião especial que consta no aviso da reunião a natureza específica do 
negócio a ser negociado. 

§4.9 Comprador de Ativos. Nenhum comprador de qualquer propriedade da corporação deve 
exigir a aplicação do dinheiro da compra recebido a partir da mesma ou investigar a validade, 
conveniência ou propriedade de tal venda. 

§4.10 Dissolução. Em caso de dissolução, os ativos e os recursos restantes, após o pagamento 
integral de todas as dívidas da corporação devem ser transmitidos para ____________Hospitais Shriners 
ou Shriners para crianças, ou ambos, conforme autorizado por uma votação de _____________ Shriners 
em uma reunião declarada desse templo ou em uma reunião especial que estabelece no aviso da reunião 
a natureza específica do negócio a ser negociado. 

ARTIGO 5 
Membros 

§5.1 Associação. Esta empresa não deve ter membros. 
ARTIGO 6 
Diretores 

§6.1 Gestão. Os usuários e as empresas são gerentes e geridos por um conselho de administração 
composto por oito em número, sete dos quais são pessoas que ocupam o cargo do divã oficial 
de_________________Shriners e um dos quais será o Potantado Passado de tal templo, e sua designação 
como tais oficiais em_____________Shriners deve constituí-los o conselho de administração desta 
corporação. 

§6.2 Poderes. O conselho de administração tem todos os poderes geralmente atribuídos aos 
diretores de uma corporação sem fins lucrativos sem membros, exceto quando previsto pela lei do Shrine, 
os estatutos e artigos da corporação e as leis do estado de____________________________. 

§6.3 Boa Posição. Os diretores e gerentes devem ser membros em boa posição 
em____________________________Shriners. 

ARTIGO 7 
Oficiais 

§7.1 Designação. Os oficiais desta corporação devem ser o Presidente, Vice-Presidente, 
Tesoureiro e Secretário. 

§7.2 Presidente. O presidente desta corporação deve ser a pessoa que ocupa o cargo de 
Potentado,  da________________Shriners. 

§7.3 Vice Presidente. O vice-presidente desta corporação deve ser a pessoa que ocupa o cargo 
de Chefe Rabban da___________________Shriners. 

§7.4 Tesoureiro. O tesoureiro desta corporação deve ser a pessoa que ocupa o cargo de 
Tesoureiro da__________________________Shriners. 

§7.5 Secretário. O secretário desta corporação deve ser a pessoa que ocupa o cargo de 
Registrador da________________________Shriners. 

ARTIGO 8 
Reuniões 

 
§8.1 Anual. A reunião anual dos diretores desta corporação deve ser concorrente e, no mesmo 

local, a reunião anual da________________Shriners. 
§8.2 Regular e Especial. Reuniões regulares e especiais dos diretores para a transação de 

qualquer outro negócio necessário para realizar os propósitos da corporação, podem ser realizadas dentro 
ou fora do estado de__________________, no momento e lugar que de tempos em tempos podem ser 
designados de acordo com o estatuto social. 
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ARTIGO 9 
Estatutos Sociais 

§9.1 Estatuto Social. O conselho de administração deve providenciar tais estatutos para 
a condução do negócio corporativo que julgar necessário. 

§9.2 Alterações. Posteriormente, os estatutos podem ser alterados ou revisados 
conforme previsto no estatuto social. 

§9.3 Encontro Anual. O estatuto social deve prever que o aviso da reunião anual de 
_______________________ Shriners também deve constituir o aviso da reunião anual dos 
diretores desta corporação. 

ARTIGO 10 
Alterações 

§10.1 Procedimento. Esta corporação reserva-se o direito de melhorar, mudar, alterar 
ou revogar as disposições contidas nos presentes artigos de incorporação da maneira agora ou a 
seguir prescrita por estatuto e pelos estatutos da Shriners Internacional. 

§10.2 Aprovação. Nenhuma emenda dos artigos de incorporação será válida a menos 
que seja aprovada pela primeira vez pelo presidente do Comitê de Jurisprudência e Leis Imperial, 
do Conselho Geral e do Potentado Imperial. 

§10.3 Mudança na Lei do Shrine. Quando uma mudança é feita pela Shriners 
International que afeta a lei do Shrine e a mudança afeta os artigos de incorporação ou estatuto 
desta corporação, os estatutos e os artigos desta corporação, a menos que proibidos pela lei 
estadual, sejam alterados para se adequar aos da Shriners Internacional e ações apropriadas serão 
tomadas pela corporação para evidenciar o mesmo. 

ARTIGO 11 
Agente Registrado e Escritorio Registrado 

 
§11.1 Agente registrado. O agente registrado inicial desta empresa é _____________, 

 _________________________, ________________________, ________________________. 
§11.2 Escritório Registrado. O escritório da empresa está localizado em 

_____________________________, na cidade de ______________________________, 
______________________. 

EM TESTEMUNHO DO QUE nós, assinamos abaixo, apresentamos o presente acordo 

e  selamos isso_______________________________________ 

dia_________________________, 20____. 

      (Nome)– Incorporador  

       (Nome)– Incorporador  

       (Nome)– Incorporador 
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APLICAÇÃO 
 _______________________________ Shriners aplica-se ao Potentado Imperial para obter 

permissão para organizar uma corporação para ser conhecida como _____________________________ 
Shriners Corporação arrendada. 

A corporação é necessária, pois é no melhor interesse do templo manter o título para a sua 
propriedade em uma estrutura corporativa. 

A corporação existirá apenas como uma empresa sem fins lucrativos que não tenha outra 
finalidade que a de adquirir, possuir, vender ou alienar, e hipotecar imóveis, e a construção, manutenção 
e operação de edifícios sobre o mesmo, para uso próprio. 

Os artigos de incorporação propostos incluem as disposições exigidas pelo §334.10 dos estatutos 
da Shriners Internacional. 

Após a incorporação, o Potentado da __________________________ Shriners exigirá e 
assumirá a responsabilidade de arquivar um pedido e obter o reconhecimento da isenção do imposto de 
renda (decisão de isenção de título-arrendado) da Receita Federal, e ele irá fornecer uma cópia do 
Secretário Imperial. 

Data de_______, ________________ 20_____. 
 

_______________________________     
—Potentado 
 
  Atesto:___________________________________        

—Secretário 
CERTIFICAÇÃO 

Examinamos o pedido acima e os artigos de incorporação propostos e constatamos que a organização da 
corporação é necessária e que os artigos de incorporação propostos incluem as disposições exigidas pelo 
§334.10 dos estatutos da Shriners Internacional. Além disso, achamos que os artigos de incorporação 
estão em forma jurídica adequada e que não entrarão em conflito com nenhuma das disposições dos 
artigos de incorporação ou estatutos da Shriners International. Nós, portanto, recomendamos sua 
aprovação pelo Potentadol Imperial. 
_________________________________________  
      —Presidente do Comitê de Jurisprudência e Leis 
 
     Atesto:___________________________________ 
                        —Conselho Geral 

 
APROVAÇÃO 

A aplicação da _________________Shriners para organizar uma corporação holding de templo 
foi apresentada à assinatura abaixo. 

Recebi o conselho e a recomendação do Comitê de Jurisprudência e Leis e do Conselho Geral, 
que confirmam que os artigos de incorporação propostos estão em forma adequada e jurídica e que não 
entrarão em conflito com nenhuma das disposições dos estatutos ouartigos da Shriners International, e 
que a organização da corporação é necessária. 

Após a revisão e consideração do exposto, concedo minha aprovação ao pedido, e a corporação 
será conhecida como________________Shriners Holding Corporation pode ser organizada. 

Data de_______, ________________ 20_____. 
 

_________________________________________       
                    —Potentado Imperail 
 
Atesto:____________ _______________________          
      —Secretário Imperial 
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Formulário #17 
ARTIGOS DE INCORPORAÇÃOS DE 

___________________SHRINE CLUBE CORPORAÇÃO  
 

Nós, assinamos abaixo, como moradores do estado de________________, sendo de idade legal, 
e membros do _______________ Shrine  Clube  de __________________ Shriners, viemos por este 
meio associar-nos para a finalidade de formar uma empresa sem fins lucrativos sob o 
___________________ Lei de Sociedade sem fins lucrativos. 

ARTIGO 1 
Nome 

 
§1.1 Nome.  O nome desta corporação é ____________________ Shrine Club Corporação. 

ARTIGO 2 
Termo 

 
§2.1 Duração. O período de duração desta corporação sem fins lucrativos deve ser perpétuo. 

ARTIGO 3 
Objetivo 

 
§3.1  Objetivo. Esta corporação existe como uma corporação sem fins lucrativos com o único 

propósito de manter o título de bens imóveis e pessoais, exceto dinheiro e títulos de propriedade do 
_______________________________ Shrine Clube. 

§3.2 Código de Receita Federal. O objeto social deve, além disso, estar em conformidade com 
o disposto no §501 (c) (2) do Código da Receita Federal, conforme alterado de tempos em tempos. 
Qualquer rendimento recebido pela corporação, menos despesas, será entregue anualmente ao 
_____________________________ Shrine Clube, que está isento nos termos da §501 (c) (10) do Código 
da Receita Federal. 

ARTIGO 4 
Disposições Gerais 

 
§4.1  Autoridades em Potencial.  O Potentado da _________________ Shriners, deve ter o 

poder de remover do cargo na corporação qualquer diretor ou funcionário por desobediência de suas 
ordens ou por violação dos estatutos do templo em relação à conduta dos assuntos da corporação. 

§4.2 Atividades Proibidas. A corporação não deve ter estoque de capital e nenhuma pessoa 
deve receber lucros de suas operações por dividendos ou de outra forma, e nenhuma parte substancial 
das atividades da corporação deve ser propagar ou tentar influenciar a legislação. 

§4.3 Benefício Pessoal. Nenhuma parte dos ativos ou fundos pode invocar o benefício de pessoas 
pessoalmente, exceto em pagamento por serviços efetivamente recebidos ou realizados. 

§4.4 Ano Fiscal. O ano fiscal desta empresa deve ser por ano civil e deve providenciar seus 
livros de conta, relatório anual e auditoria para se adequar ao ano civil. 

§4.5 Cópia de Documentos. As cópias desses artigos de incorporação e os estatutos da 
corporação, e suas alterações, devem ser arquivados no Imperial Registro. 

§4.6 Registros. A corporação deve manter seus registros de acordo com o Plano de Contas 
Uniformes prescrito pela Shriners Internacional. 

§4.7 Revisão. Esta corporação é obrigada a revisar suas demonstrações financeiras, a menos que 
seja exigida uma auditoria nos termos da Lei do Shrine, por contador oficial certificado, fretado ou 
licenciado no final de cada ano, conforme previsto nos estatutos da Shriners Internacional, e uma cópia 
do relatório do contador e as demonstrações financeiras anexas devem ser arquivados no Secretário 
Imperial. 
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§4.8 Dívida Corporativa. A propriedade privada dos membros do conselho de administração 
da corporação e seus administradores não estará sujeita ao pagamento de dívidas corporativas, em 
qualquer extensão. 

§4.9 Disposição de Ativos. A venda, arrendamento, troca, hipoteca, penhor ou outra disposição 
de todos, ou substancialmente todos, os bens e bens da corporação, só podem ser de acordo com os termos 
e condições e para a consideração, que deve ser autorizada pela votação da ____________Shriners em 
uma reunião declarada desse templo ou em uma reunião especial que estabelece,no aviso da reunião, a 
natureza específica do negócio a ser negociado. 

§4.10. Comprador de Ativos. Nenhum comprador de qualquer propriedade da corporação deve 
exigir a aplicação do dinheiro da compra recebido a partir da mesma ou investigar a validade, 
conveniência ou propriedade de tal venda. 

§4.11 Dissolução. Em caso de dissolução, os ativos e os recursos restantes após o pagamento 
integral de todas as dívidas da corporação devem ser transmitidos para _____________________ 
Hospitais Shriners ou Shriners para crianças, ou ambos, conforme autorizado por uma votação da 
________________ Shriners em uma reunião declarada desse templo ou em uma reunião especial que 
estabelece, no aviso da reunião, a natureza específica do negócio a ser negociado. Nenhuma parte dos 
ativos ou fundos pode reverter ou beneficiar de qualquer funcionário ou diretor da corporação 

ARTIGO 5 
Membros 

§5.1 Membros. Esta empresa não deve ter membros. 
ARTIGO 6 
Diretores 

§6.1 Gestão. Os assuntos e negócios desta corporação serão geridos e conduzidos por um 
conselho de administração composto por quatro em número, sendo o presidente, vice-presidente, 
tesoureiro e secretário do ______________________________ Clube Shrine, e sua designação como 
tais oficiais da _____________________________________ o Clube do Shrine deve constituí-los ao 
conselho de administração desta corporação. 

§6.2 Poderes. O conselho de administração tem todos os poderes geralmente atribuídos aos 
diretores de uma corporação sem fins lucrativos, salvo disposição em contrário da lei do Shrine, os 
estatutos e artigoss da corporação, e as leis do estado de _______________________. 

§6.3 Boa Posição. Os diretores da corporação devem ser membros em boas condições no 
Clube Shrine e permanecem sujeitos aos estatutos da __________________ Shriners, o templo de 
autorização e o controle do Potentado do mesmo. 

ARTIGO 7 
Oficiais 

§7.1 Designação. Os oficiais desta corporação devem ser um presidente, vice-presidente, 
tesoureiro e secretário. 

§7.2 Presidente. O presidente deve ser a pessoa que ocupa o cargo de presidente do Clube 
Shrine. 

§7.3 Vice Presidente. O vice-presidente será a pessoa que ocupe o cargo de vice-presidente do 
Clube Shrine. 

§7.4 Tesoureiro. O tesoureiro deve ser a pessoa que ocupa o cargo de tesoureiro do Clube do 
Shrine. 

§7.5 Secretario. O secretário deve ser a pessoa que ocupa o cargo de secretário do Clube Shrine. 
ARTIGO 8 
Reuniões 

§8.1 Anual. A reunião anual desta corporação deve ser no horário e lugar da reunião anual da 
_______________________ Clube Shrine. 
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§8.2 Regular e Especial. Reuniões regulares e especiais para a transação de outros negócios 
necessários para realizar o objetivo da corporação podem ser realizadas no estado de ______________ 
no momento e lugar que, de tempos em tempos, podem ser designados de acordo com o estatuto social. 

ARTIGO 9 
Estatuto Social 

 
§9.1 Estatuto Social. O conselho de administração deve providenciar tais estatutos para a 

condução do negócio corporativo que julgar necessário e estes serão apresentados à primeira reunião 
anual da corporação. 

§9.2 Alterações. Posteriormente, após a devida notificação nos termos dos estatutos, os estatutos 
podem ser alterados ou revisados por maioria de votos dos diretores presentes e votantes em uma reunião 
expressa ou em qualquer assembléia especial convocada para esse fim. 

§9.3 Encontro Anual. O estatuto social também deve prever que o aviso da reunião anual do 
____________________________________ Clube do Shrine também deve constituir o aviso da reunião 
anual dos diretores desta corporação. 

ARTIGO 10 
Alterações 

 
§10.1 Procedimento. A corporação reserva-se o direito de adicionar, alterar, modificar ou 

revogar as disposições contidas nos presentes artigos de incorporação nos termos agora ou a seguir 
prescritos por estatuto e pelos estatutos da Shriners Internacional. 

§10.2 Aprovação.  Nenhuma alteração dos artigos constitutivos será válida a menos que seja 
aprovada pela primeira vez pelo Potentado da __________________________________ Shriners, 
presidente do Comitê Imperial de Jurisprudência e Leis, Conselho Geral e Potentado Imperial. 

§10.3 Mudança na Lei do Shriners. Quando uma mudança é feita pela Shriners International 
que afeta a lei do Shrine e a mudança afeta os artigos de incorporação ou estatuto desta corporação, os 
estatutos e os estatutos desta corporação, a menos que proibidos pela lei estadual, serão alterados para se 
adequar aos da Shriners International e ações apropriadas serão tomadas pela corporação para evidenciar 
o mesmo. 

 
ARTIGO 11 

Agente Registrado e Escritório Registrado 
 

§11.1 Agente Registrado.  O agente registrado inicial é ______________, registro 
de__________________Shriners, ______________, _____________________, _________________. 

§11.2 Escritorio Registrado. O Registro do Escritório desta corporação é 
_______________________, __________________________, _____________________________. 

 
Em testemunho de que, nós, abaixo assinados, o aqui anexado em mãos e selou isso em 

___________________________ de___________________________ , 20_____. 
______________________________________________________________________, Incorporador 
______________________________________________________________________, Incorporador 
______________________________________________________________________, Incorporador 
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Inscrição 
A inscrição escrita do ________________________________ Clube do Shrine para organizar 
uma corporação de clube do Shrine  foi apresentado para mim, o Potentado do templo que tem 
jurisdição do clube do Shrine, afirmando o motivo pelo qual essa incorporação era necessária. 
Um rascunho dos artigos de incorporação propostos foi anexado ao pedido. Descobri que a 
incorporação era necessária e aprovado está o pedido. 
A corporação existirá apenas como uma corporação sem fins lucrativos e com o único propósito 
de manter o título de propriedade real e pessoal, exceto dinheiro e títulos de propriedade do 
clube. 
Após a incorporação, exigirei e assumirei a responsabilidade de arquivar um pedido e obter o 
reconhecimento da isenção do imposto federal sobre o rendimento (decisão de isenção da 
seguradora do título) da Receita Federal, e vou fornecer uma cópia ao Secretário Imperial. 

Data de_______, ________________ 20_____. 
_________________________________________   
  —Potentado 
Atesto:___________________________________   
—Secretário  
 

CERTIFICAÇÃO 
Revisamos o pedido acima e os artigos de incorporação propostos e constatamos que a 
organização da corporação é necessária e que os artigos de incorporação propostos incluem as 
disposições exigidas pelo §337.9 dos estatutos da Shriners Internacional. Além disso, achamos 
que os artigos de incorporação estão em forma adequada e jurídica e que não entrarão em conflito 
com nenhuma das disposições dos artigos de incorporação ou estatutos da Shriners 
Internacional. Nós, portanto, recomendamos sua aprovação pelo Potencial Imperial. 
 
_________________________________________     
      Presidente do Comitê de Jurisprudência e Leis 
  
 ________________________________________ 
    Conselho Geral 

 
APROVAÇÃO 

A aplicação do Potentado _____________________________ Shriners para organizar uma 
corporação holding Shrine foi apresentado ao abaixo-assinado. 
Recebi o conselho e a recomendação do presidente do Comitê de Jurisprudência e Leis e do 
Conselho Geral, que confirmam que os artigos de incorporação propostos estão em forma legal 
e que não entrarão em conflito com nenhuma das disposições dos artigos constitutivos ou 
estatutos da Shriners International, e que a organização da corporação é necessária. 
Após revisar e considerar o que precede, concedo minha aprovação ao pedido, e a corporação 
será conhecida como a _________________________________________A Corporação Club 
Holding pode ser organizada. 

Data de_______, ________________ 20_____. 
 

________________________________ 
—Potentado Imperial 
 
      Atesto:___________________________________ 
                         —Secretário Imperial 
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Formulário #18 
SOLICITAÇÃO DE PERMISSÃO PARA INCURRÊNCIA OBRIGAÇÃO 

SEGURADA OU DE LONGO PRAZO 
 

_______________________________ Shriners 
 

(Um pedido, seja em nome do templo ou de qualquer uma de suas unidades ou clubes, ou 
qualquer entidade afiliada, anexa ou subsidiária, deve ser submetido pelo Potentado do templo 

ao Potentado Imperial.) 
 

  _______________ Shriners solicita permissão para incorrer em uma obrigação segura ou de 
longo prazo, de acordo com o disposto no §334.8 dos estatutos da Shriners Internacional, e submete este 
pedido ao Potentado Imperial para sua análise e aprovação. 

1. Ação do Templo. A obrigação segura ou a longo prazo e o projeto, incluindo termos e 
condições, foram autorizados por um voto do templo em uma reunião declarada, ou em uma reunião 
especial que estabelece no aviso da reunião as naturezas específicas do negócio para ser 
transacionado_______________________. Se então: 

(a) Anexar uma cópia do aviso e uma cópia da resolução adotada. 
(b) Indicar o número de nobres em atendimento, o número de votos afirmativos e o número de 

votos negativos para o projeto _______________________________. 
2. Melhoria da Propriedade Existente. Esse projeto será uma melhoria da propriedade 

existente? _________________Se então: 
(a) Descrever geralmente as instalações a serem melhoradas ou 

adicionadas:________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________ 
 (b) Localização: 
________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
__  

(c)Propósitos das instalações: 
_____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ (d) Quais 
instalações atendem os propósitos agora, e as razões pelas quais são necessárias instalações adicionais 
ou melhoradas?______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________________________ 
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3. Aquisição de novas propriedades. Este projeto contempla a compra de imóveis?_______. 
Se então: 

(a) Anexae uma cópia da proposta de escritura ou descrever os imóveis e as estruturas a serem 
compradas:_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________________________ 

(b) Preço de compra do estado e termos de compra:_____________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________      

(c) O título será examinado por um advogado e haverá seguro de título? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________   

(d) Como o título da propriedade será tomado? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________   

(e)Se o título for em nome de uma corporação holding de templo: 
(1) Anexar uma cópia dos artigos de incorporação. 
(2) Se a corporação não foi organizada, o templo concorda que a corporção do templo deve ser 

organizada de acordo com a lei do Shrine?________________________________   
(f) Existem facilidades de estacionamento adequadas?______________ Se assim for, descreva: 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

(g) A propriedade está localizada para o uso pretendido?________. Em caso afirmativo, anexar 
uma cópia do regulamento de zoneamento. 

(h) Este bairro está subindo ou diminuindo o valor?_______________________________   
 (i) Descreva o bairro: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
______________________________.  

(j) O projeto contempla a renovação de edifícios na propriedade a ser comprada?_____________ 
 Se assim for, 
descreva:___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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4. Arquiteto. Um arquiteto esteve empregado?________________ Se então: 
(a) Nome e endereço do arquiteto. 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

(b) Taxa de arquiteto e cronograma de pagamento. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

(c)  Foram preparados planos e desenhos detalhados?_______ Em caso afirmativo, anexar 
cópias. 

(d) O arquiteto forneceu estimativas do custo total do projeto?________ Em caso afirmativo, 
anexe uma cópia de suas estimativas de custo total com desagregação habitual quanto a itens. 

5. Construção. 
(a) Você contempla construir em um projeto de construção ou uma série de projetos? Explicar 

totalmente:___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
______    (b) Quando você propõe começar e terminar a construção? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________ (c) A construção de todo o projeto será entregue a um empreiteiro geral? _________ 
Se não, indique as secções ou partes do trabalho que serão deixadas sob contratos separados: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

(d) Se a construção não deve ser realizada sob um contrato geral, explique os motivos, 
portanto, os horários de construção propostos em relação a cada parte ou porção, e o custo estimado de 
cada: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________  
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(e) O contrato proposto prevê que todos os empreiteiros e subcontratados sejam vinculados?    
_______________ Em caso afirmativo, anexar uma cópia do contrato proposto. 

(f) Quem negociará os contratos de construção propostos e quem passará a adequação legal do 
contrato de construção e documentos? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________________ 

6. Custo do Projeto. 
Custo de compra de propriedade                                            $_____________________
   
Custo de construção. (Anexar cópia da estimativa)                      $_____________________  
Outros custos (anexar documentos)                                              $_____________________
     

Custo total do projeto:                                                $____________________ 
7. Financiamento do Projeto. 

(a) Indique plenamente como o projeto será financiado. 
(1) Quantidade de caixa ou equivalente em mãos para projeto   $________________   
(2) Empréstimos                                                        $_________________ 
(3) Obrigações                                                                     $_________________ 
(4) Contribuições voluntárias                                                      $_________________  
(5) Avaliações                                                                     $_________________ 
(6) Outros                                                                     $_________________ 
Total (deve igual ao custo do projeto)                                          $_________________ 
(b) Nome de qualquer credor proposto e anexar uma cópia do compromisso do empréstimo. 

___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

(c) Termos de amortização de quaisquer empréstimos. (Apresentado em detalhes. Também as 
fontes de receita a partir das quais se propõe que as parcelas de principal e juros sejam pagas). 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

(d) Haverá uma questão de títulos? ____________ Em caso afirmativo, anexe uma cópia do 
documento. 

(1) Quem segurará os títulos e como eles serão vendidos ou colocados? 
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

(e) Se as contribuições voluntárias forem antecipadas, indique o plano na íntegra, incluindo as 
realizações atuais, o dinheiro arrecadado e o valor total prometido e se um empréstimo pode ou não ser 
garantido contra as promessas: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
______________________________________ 
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8. Situação Financeira do Templo. 
(a) Anexar cópias das declarações auditadas ou revisadas do templo, incluindo 

demonstrações da posição financeira, demonstrações das atividades e mudanças no patrimônio 
líquido e demonstrações dos fluxos de caixa, nos últimos 3 anos. 

(b) Descreva detalhes completos do programa de financiamento, incluindo outras 
obrigações do templo, se houver, e fontes a partir das quais se propõe cumprir as obrigações 
normais do templo e os pagamentos de amortização 
.___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

(c) Se o financiamento por empréstimo ou emissão de títulos for contemplado, que 
provisão foi constituída para vincular potentados futuros a realizar o plano de amortização? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

(d) Que segurança, propriedade real ou pessoal, será prometida ou hipotecada para 
garantir o empréstimo contemplado ou títulos? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________  

(e) É uma avaliação dos membros ou aumento das dívidas previstas ou necessárias para 
financiar o projeto proposto, além das despesas e operações normais do templo? ___________. 
Em caso afirmativo, explique pormenorizadamente 
.___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________ 

(f) Se o pedido for em nome de uma unidade ou clube do templo, ou uma entidade 
afiliada, anexada ou subsidiária, anexe cópias dos relatórios financeiros dessa entidade nos 
últimos 3 anos, ou as demonstrações financeiras comparáveis que podem estar disponíveis. 

9. Modificações. O Potentado e o secretário em nome do templo, concordam que 
nenhum contrato, ou contratos, será permitido, ou as obrigações contratadas, o que aumentará o 
custo do projeto acima do valor aqui indicado; e se o templo deseja incorrer em obrigações acima 
desse montante, deve ter o consentimento do templo, e que outro pedido de permissão será feito 
ao Potentado Imperial, estabelecendo o motivo ou a necessidade de tais despesas e o plano ou 
método proposto ou adotado para liquidar essa obrigação adicional? 
_________________________________________________________ 

 
 Data de_______, ________________ 20_____. 
 

_________________________________________ 
Potentado 
      Atesto:___________________________________   
                  —Secretário  
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Formulário #19 
CARTA 

 

 
A TODOS OS ILUSTRES NOBRES A QUEM OS PRESENTES POSSAM SER:saibam vocês 
que o Shriner International desta referida ilustre Ordem, autorizam e dão poderes aos seguintes 
templos nomeados _________________________________________________ para formar 
uma associação de Shrine com a finalidade de realizar convenções para fins puramente fraternos 
sob o título de _______________________________________________ Associação e que 
compreende os templos acima mencionados. A associação pode adotar uma constituição e um 
estatuto social, conforme desejar, desde que a constituição e os estatutos sejam consistentes com 
a lei do Shrine e tenham sido aprovados conforme previsto nos estatutos da Shriners 
International. 
Dado sob nossas mãos e o selo de Shriners Internacional, este __________________________ 
dia______ de _______________________, 20______. 
 
_________________________________________  
—Potentado Imperial 
     Atesto:___________________________________  
                —Secretário Imperial 
(SELO) 
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CONTABILIDADE E RELATÓRIO FINANCEIRO 
REQUISITOS PARA TEMPLOS DE SHRINE 
Os estatutos da Shriners International, Iowa Corporation, contêm 
vários requisitos de contabilidade e relatórios financeiros. Este adendo foi preparado para 
complementar os requisitos de estatuto social. Por causa de suas numerosas e diversas 
atividades, muitas questões enfrentam templos sobre requisitos contábeis. O Instituto 
Americano de Revisores Públicos Certificados, Auditoria e Guia de Contabilidade "Entidades 
sem fins lucrativos" contém diretrizes abrangentes para práticas contábeis e relatórios para 
organizações fraternas. 
Todos os fundos sob o controle do templo, de caridade ou de outra forma, e 
Todas as atividades, incluindo circos, e todos os fundos e atividades das unidades dos templos, 
devem ser incluídos nas demonstrações financeiras dos templos. Quando a corporação é uma 
entidade jurídica separada, como uma corporação holding do templo, as demonstrações 
financeiras devem ser apresentadas em um formato de combinação que mostra em forma de 
coluna as entidades separadas e, em seguida, apresenta um total combinado. 
As unidades de empreg não são permitidas para manter fundos que não estão sob o controle de 
seus templos. Em certos casos, como, por exemplo, onde as unidades mantêm registros e não 
os mantêm no escritório do templo, o contador independente pode não acreditar, do ponto de 
vista prático, que ele está em posição de auditoria / revisão dos fundos. Nesses casos, as 
demonstrações financeiras do templo devem ser preparadas sem os fundos das unidades. A 
divulgação apropriada de que esses fundos existem e são excluídos deve ser contida nas notas 
às demonstrações financeiras. Embora esses fundos possam ser excluídos das demonstrações 
financeiras auditadas / revisadas do templo, esses fundos devem ser incluídos nos relatórios 
anuais do templo ao Internal Revenue Service. 
A base de cálculo da competência é necessária para todos os templos. Financeiro 
Formulários de declaração com exemplos de notas para demonstrações financeiras e exemplos 
de informações financeiras suplementares são fornecidos nas páginas 216-228 aqui. Esses 
formatos devem ser seguidos por todos os templos. Aspectos mais importantes de tais são os 
seguintes: 
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1. As demonstrações financeiras e as notas devem ser informações financeiras comparativas e 
atuais por dois anos. 
2. As demonstrações financeiras devem ser apresentadas em um formato combinado para 
refletir todas as atividades financeiras do templo, incluindo todas as atividades de angariação 
de fundos, fundos de caridade e informações financeiras de entidades constituídas 
separadamente, como as corporações holding do templo. 
3. Informações financeiras suplementares devem refletir toda a atividade de fundos restritos 
individuais (incluindo o Fundo de Transporte de Paciente do Shrine Hospitalar). 
4. Informações financeiras complementares devem incluir detalhes de todas as atividades de 
angariação de fundos segregadas em categorias de caridade e fraternidade listando cada evento 
de angariação de fundos. 
5. Todas as transações com partes relacionadas (membros do conselho, membros da família, 
etc.) devem ser divulgadas nas notas às demonstrações financeiras. As divulgações devem 
incluir uma descrição da (s) transação (s), o valor em dólares da (s) transação (ões) e os 
montantes devidos a ou a partir da parte relacionada no final do ano. 
6. As declarações financeiras avaliadas devem ser arquivadas na Shriners International até 1º 
de maio por seção estatutária 334.6 (b). 
A carta de compromisso deve ser assinada com os contadores independentes dos templos antes 
do início do exame, que estabelece a responsabilidade dos contadores e do conselho de 
administração dos templos no que diz respeito à auditoria / revisão das demonstrações 
financeiras do templo. Um exemplo (ver páginas 232-233) é fornecido que reconhece, entre 
outras coisas, os requisitos do contador independente para cumprir esses requisitos financeiros 
e de relatórios. Qualquer carta de compromisso assinada com um contador independente deve 
incluir os itens identificados no exemplo. 
Uma carta de representação deve ser fornecida ao contador independente na conclusão de seu 
exame. A carta de representação real fornecida pelo contador independente deve, no mínimo, 
ser assinada por membros do conselho de administração responsável pelas operações diárias do 
templo e incluir todos os itens identificados no exemplo (ver páginas 234-236). 
Um  quadro uniforme de contas dos templos do Shrine está disponível para ajudar os templos 
com seus relatórios financeiros. O gráfico pode ser usado com alguma flexibilidade na medida 
em que não é necessário que o templo mantenha todas as contas de despesas detalhadas que são 
apresentadas no gráfico. O templo também pode adicionar contas conforme necessário (ver 
páginas 201-213). 
NOTA: A seção 334.6 do Estatuto Social exige que um contador público certificado, autorizado 
ou licenciado deve ser selecionado pelo templo no final de cada ano.   
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QUADRO UNIFORME DAS CONTAS  
PARA TEMPLOS SHIRINE 

ATIVOS 
Dinheiro 1000-1199 
1000 Dinheiro no banco — Operativo 
1010 Dinheiro no banco — Folha de pagamento 
1020 Dinheiro no banco 
1030 Dinheiro no banco 
1040 Dinheiro no banco 
1050 Dinheiro na mão 
1060 Fundo de maneio 
1100 Comprovante de depósito 
1150 Conta de poupança 
1160 Conta de poupança 
1170 Conta de poupança 
 
Recebíveis 1200-1299 
1200 Cota a Receber 
1210 Contas recebíveis 
1220 Avanços 
1290 Provisão para Créditos Duvidosos 
 
Inventários 1300-1399 
1300 Inventário —Fez 
1310 Inventário — Alimentos e bebidas 
1320 Inventário — Jóias 
 
Despesas antecipadas 1400-1499 
1400 Seguro pré-pago 
1410 Suprimentos pré-pagos 
 
Propriedade, equipamento e parafernália 1500-1699 
1500 Terra 
1510 Construção e Melhorias do Templo  
1519 Depreciação acumulada —Templo 1520 Outros edifícios e melhorias 
1529 Depreciação acumulada — Outros prédios.  
1530 Mobília e equipamento 
1539 Depreciação acumulada — Mobília e equipamento  
1540 Veículos 
1549 Depreciação acumulada —Veículos 
1550 Parafernália 
1559 Depreciação acumulada —Parafernália 
1560 Computadores 
1569 Depreciação acumulada —Computadores 
1640 Vans de hospital 
1650 Depreciação acumulada — Vans de hospital 
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Outros Ativos 1700-1799 
1700 Investimentos 
1710 Variação Líquida do Valor de Mercado dos Investimentos 
1720 Investimento em Temple Holding Corporation  
1730 Depósitos de utilidade pública 

PASSIVO E ATIVO LÍQUIDO 
2000 Vencimentos Atuais Da Dívida De Longo Prazo 
2010 Notas Pagáveis 
2100 Notas Pagáveis – Avaliação Hospitalar International Shriners 
2110 Notas Pagáveis – Shriners International – Outros 
2120 Notas Pagáveis – Comércio 
2130 Notas Pagáveis – Outros 
2200 Imposto Da FICA Retido 
2210 Imposto De Renda Federal Retido 
2220 Imposto De Renda Do Estado Retido 
2230 Imposto De Renda Da Cidade Retido 
2240 Imposto De Desemprego Federal A Pagar 
2250 Imposto Estadual Por Desemprego A Pagar 
2260 Imposto De Vendas Do Estado A Pagar 
2300 Despesas Acumuladas 
2350 Taxas Pagas Antecipadamente 
2360 Taxas De Iniciação Pagas Antecipadamente 
2370 Avaliações Hospitalares Pagas Antecipadamente 
2380 Outras Receitas Diferidas 
2400 Contribuições De Caridade Devidas Aos Outros 
2500 Dívida De Longo Prazo 
3000 Fundo Patrimonial Líquido - Fundo De Operação Não Restrita 
3010 Fundo Designado De Ativos Líquidos - Diretoria Irrestrita  
3250 Fundo Patrimonial Líquido - Fundo Temporariamente Restrito 
3400 Propriedade Líquida - Fundo Restrito Permanentemente 
3750 Transferências Para Outras Contas De Ativos Líquidos 
3760 Transferências Para Outras Contas De Líquido  

RECEITAS 
Receita 4000-4399 
4000 Taxas De Iniciação 
4010 Taxas (Inclui O Imposto International Per Capita Shriners E Exclui Avaliação Hospitalar International 
Shriners) 
4020 Membros Da Temple Life 
4030 Renda 
4040 Renda De Dividendos 
4050 Rendimentos De Juros 
4060 Renda Variada 
4070 Ganho (Perda) De Investimentos 
4079 Ganho (Perda) Não Realizado A Partir De Investimentos 
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4080 Ganho (Perda) Em Outros Ativos 
4090 Remissão De Taxas (Dr) 
4100 Remissão De Taxas (Dr) 
4110 Membros Suspensos (Dr) 
4300 Doações - Fundo Restrito 
 
Receitas de Angariação de fundos—Caridade 4400–4599 
Receitas de Angariação de fundos —Fraternal 4600–4799 
Outras Receitas 4800–4999 
 
4800 Vendas De FEZ 
4810 Custo De Vendas Do Fez 
4820 Outras Vendas De Mercadorias 
4830 Custo De Outras Vendas De Mercadorias 
4840 Passeios E Cruzeiros 
4850 Renda De Clube E Restaurante 
4860 Despesas De Clube E Restaurante 
4900 Renda Publicitária 
4910 Custos De Publicidade Direta 
4920 Renda De Circulação 
4930 Custos De Liderança 
 
Doações de Capital 
5000 Presentes Para Fins De Capital 
 
DESPESAS 
 
Shriners International 6000–6099 
6000 Imposto Per Capita 
6010 Taxas De Iniciação 
 
Administrativo e Geral 6100–6399 
6100 Salário – Registro  
6105 Salario—Tesoureiro 
6110 Salários—Outros 
6120 Impostos Sobre Os Salários 
6125 Benefícios Do Empregado 
6130 Viagens E Subsídios 
6140 Outros Impostos (Exceto Em Imóveis) 
6150 Impressão E Papelaria 
6160 Porte Postal 
6170 Manutenção De Equipamentos De Escritório 
6180 Seguro E Obrigações (Exceto Em Imóveis) 
6190 Telefone E Internet 
6200 Juros Pagos (Exceto Em Imóveis) 
6210 Material De Escritório 
6220 Taxas E Assinaturas 
6230 Serviços Profissionais 
6240 Depreciação (Exceto Templo) 
6250 Dívida Alta  
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6260  Aluguéis De E Quipamentos De Escritório 
6290   Variados 
6350  Depreciações De Vans De Hospital 
 
Despesas Diretas de Arrecadação de Fundos 6400-6499 
6400-6459  Fraternal 
6460–6499 Beneficente 
 
Operação e Manutenção do Edifício 6500–6699 
6500 Salários 
6510  Impostos da Folha de Pagamento 
6520  Serviços de Utilidades Públicas 
6530  Impostos da Propriedade 
6540  Seguros (Incêndio—Edifício & Interior) 
6550  Suprimentos 
6560  Reparos 
6570  Juros 
6580  Depreciação do Templo 
6590  Edifício & Aluguél dos Equipamentos do Edifício 
 
Sessões de Negócios e Ceremoniais 6700–6999 
6700  Encontros No Foro 
6710  Encontros Marcados No Templo 
6720  Encontros Especiais No Templo 
6730  Seminários No Templo 
6800  Primeiras E Segundas Sessões  
6810  Lanches E Entreterimentos 
6820  Comitê  
6830  Publicidade  
6840  Reparos E Provisões 
6850  Convidados 
6860  Transpote 
6870  Aluguéis 
6880  Gastos De Paradas 
6890  Variados 
Entretenimentos e Atividades Sociais 7000–7199 
7000  Potentado Imperial 
7010  Dignitários Visitantes 
7020  Danças 
7030  Banquetes E Jantas 
7040  Festa Das Damas 
7050  Noites Familiares 
7060  Atividades De Feriados E Natal 
7070  Instauração Pública De Oficiais 
7090  Variedades 
Visitações e Peregrinações 7200–7399 
7200  Sessão Imperial 
7210  Associação Dos Diretores 
7220  Associação Do Shrine 
7230  Clubes Do Shrine   
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7240  Paradas 
7250  Seminários De Treinamento Da Shriners International 
7260  Reuniões Da Diretoria Dos Governantes 
7290  Variedades 
 
Publicidade e Propaganda 7400–7459 
7410  Notícias Em Jornais 
7420  Comitês Da Filiação 
7430  Promoções Da Filiação 
7440  Relações Públicas 
7450  Prêmios E Brindes 
 
Arrecadação de Fundos Indiretas 7460 e 7480 
7460  Arrecadações Fraternais 
7480  Arrecadações Beneficentes 
7490  Variados 
 
Gastos do Clube e Unidade 7600–7899 
 
Doações para Organizações Fraternais 7900–7949 
7910  Outras Organizações Masonicas 
7920 Organizações Jovens Patrocinadas Pela Maçonaria 
7930 Outras Instituições Não-Beneficentes. 
 
Relações dos Membros 7950–7969 
7950  Comitê Da Previdência Social 
7960  Flores 
 
Doações Beneficentes 7970–7999 
7970 Shriners Hospitals/Burns Institute 
7980  Fundos Para Transporte De Pacientes Da Shriners Hospital 
7990  Outras Instituições Beneficentes. 
  



  

209  

EXPLICAÇÃO DAS CONTAS 

RECURSOS 

CONTAS 1000–1199: DINHEIRO 
Uma conta separada deve ser mantida para conta bancária, seja cheque ou poupança. Cheques devem 

ser do tipo voucher e impressos em duplicatas. Recibos devem ser depositados intactos diariamente. 
A quantidade de dinheiro necessária para cobrir pequenas necessidades deve ser determinada e 

registrada como caixa. O fundo deve ser usado como adiantamento. 
CONTAS 1200–1299: RECEBÍVEIS 
No começo do ano, o total de recebíveis de membros agendados, impostos e taxação hospitalar per 

capita devem ser computados e cobrados para recebíveis agendadas. Contas pagáveis —Shriners 
International—Taxação Hospital devem ser creditas para sua parte na conta 2100. O agendado do templo 
e porções de impostos per capita devem ser creditados na conta 4010—Devido a receita. 

Outros recebíveis devem ser registrados nas contas 1210 à 1280, como apropriadas. De tempos em 
tempos, talvez seja necessário antecipar fundos para várias organizações, como as unidades 
uniformizadas, etc. A conta 1220 deve ser cobrada com o valor que foi antecipado, e creditado conforme 
os pagamentos forem recebidos. 

Conta 1290—Previsões para recebíveis duvidosos são creditados no fim do ano com um valor 
estimado de agendamentos não pagos e outros recebíveis. A contra entrada para agendamentos não pagos 
é a conta 411—Membros suspensos e outros recebíveis é a conta 6250—Dívida ruim. 

CONTAS 1300–1399: INVENTARIOS 
Conta 1300—Inventário – Fezes Turcos devem ser cobrados com todos os fezes compradas. Se Fezes 

são dados aos candidatos, eles devem ser cobrados na conta 6800 e essa conta creditada. 
Conta 1310—Inventário—Comida e Bebidas devem conter items que são para revenda. Tais items 

podem incluir comida, bebida, tabacco, etc. 
Conta 1320—Inventário—Só devem conter o custo de joias que estão a venda. Pode haver, em certas 

ocasiões, algumas joias de Antigos Mestres ou Antigos Potentados. Essas são mantidas nessa conta até 
serem descartadas.  

CONTAS 1400–1499: DISPESAS PRÉ-PAGAS 
Nesse grupo de contas devem ser cobrados pagamentos para despesas e suprimentos cujo benefício, 

ou uso, vai se extender até o próximo período(s) de cálculos. Conta 1400 deve incluir renumeração pré-
paga em todos os tipos de seguros.  

CONTAS 1500–1699: PROPRIEDADE, EQUIPAMENTO E PARAFERNALHA 
Conta 1500—Imóvel deve incluir todo o terreno pertencente ao templo, incluindo o terreno em que o 

templo está situado, um country club, ou qualquer propriedade real. Se adquirido por outro meio que não 
compra, um valor de Mercado (tabela de mercado, etc.) deve ser determinado para registro. 

Conta 1510 inclui o custo da compra, construção, ou outro valor  da construção do templo, e o custo 
de qualquer melhoria subsequente.  

O custo de outras construções e melhorias devem ser encaminhadas na conta 1520. 
Todos os itens de mobília e equipamento que tem tempo útil de mais de um ano, devem ser cobrados 

na conta 1530.  Se qualquer mobília ou equipamento é descartado, o custo do objeto descartado deve ser 
removido da conta. 

Conta 1540—Veículos devem ser cobrados com o custo original dele da compra do veículo pelo 
templo para propósitos fraternais. Se qualquer veículo fraternal for vendido, o custo do item vendido 
deve ser removido da conta com ganho ou perda, com a venda sendo cobrada ou creditada para as 
operações. 

Conta 1550 deve ser cobrada com o custo original dos uniformes, vestimentas, regalias, etc. 
Devoluções devem ser creditadas para a conta quando ocorrerem. 

Provisão para a depreciação anual deve ser creditada para a Conta de Depreciação Acumulada 
aplicável. Todos os itens de construção, equipamento, veículos e parafernálias devem ser depreciados 
sobre seu tempo de vida útil. 
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Conta 1640 deve ser cobrada com o custo original da van do hospital que foi comprada com o 
fundo restrito temporário do Fundo de Transporte de Paciente da Shrine Hospital. Se uma van doada para 
ser usada  para transporte de paciente for recebida pelo templo, o valor da van doada deve ser cobrada 
para essa conta com o crédito da Conta 4300—Doações para o fundo restrito temporário. O custo das 
vans devem aparecer como um recurso na coluna do Fundo de Transporte de Paciente da Shrine Hospital 
na Declaração de Posição Financeiro ou divulgado separadamente no rodapé da propriedade para 
declaração financeira. 

Conta 1650 deve ser creditado com a provisão anual de depreciação das vans do hospital 
registradas na Conta 1640 e a provisão para depreciação aparecendo embaixo dos recursos da Conta 
1640. 
CONTAS 1700–1799: OUTRAS DECLARAÇÕES 

Investimentos em ações e títulos, exceto em casos que o templo tem uma parceria corporativa 
num templo, com Rito Escocës ou outras organizações maçônicas, devem ser efetuadas na Conta 1700. 
Essa conta deve ser cobrada com o custo de todos os títulos comprados e creditada com o custo de títulos 
vendidos ou do contrário, descartados. No fim do ano a diferença entre mercado ou valor realizável, e 
custo de base de investimentos, devem ser creditados a conta 1710. 

Investimento atual e adiantado para corporações do templo devem ser transferidas para conta 
1720. 

Depósitos utilitários realizados pelo templo devem ser transferidos para a conta 1730. 
PASSIVOS 

CONTA 2000:VENCIMENTO ATUAL DE DÉBITOS LONGO PRAZO  
Registre a porção principal dos débitos longo prazo do templo que vencem em 12 meses. Essa 

seria uma entrada de reclassificação do débito longo prazo da conta 2500.  
CONTA 2010: NOTAS PAGÁVEIS 

Débitos que devem ser repagos em 12 meses devem ser registrados nessa conta. 
CONTA 2100: CONTAS PAGÁVEIS—AVALIAÇÃO DO SHRINERS INTERNATIONAL 
HOSPITAL  

A Shriners International vai cobrar dos templos uma avaliação para cada Nobre do grupo de 
membros de 1 de janeiro que não são membros contribuintes permanentes do hospital. O valor total 
cobrado é creditado a essa conta com a contra entrada na conta 1200—Agendado a Receber. Conta 2100 
deve ser cobrada na hora que o pagamento for feito para a Shriners International. Conforme novos 
membros forem entrando e avaliando a arrecadação do hospital, uma taxa de dívidas a receber e um 
crédito a essa conta são registrados. Sessão 332.3(h) do Estatuto diz que a arrecadação do hospital é um 
fundo de confiança e que o templo deve segregá-lo numa conta separada e repassar para o Shriners 
International. Se um membro comprar um P.C.M., nenhum crédito é posto na arrecadação do hospital. 
CONTA 2110: CONTAS PAGÁVEIS—SHRINERS INTERNATIONAL—OUTROS 

Shriners International vai cobrar o imposto per capita para cada Nobre no rolo de membros a 
partir de 1 de Janeiro. O total cobrado é creditado para essa conta com a contra entrada na conta 6000—
Despesa Fiscal Per Capita. Todos os outros valores da Shriners International devem ser registrados nessa 
conta. Essa conta é cobrada na hora do pagamento para a Shriners International. 
CONTA 2120: CONTAS PAGAVEIS—TROCA 
CONTA 2130: CONTAS PAGÁVEIS—OUTROS 

Templos na contabilidade de competência devem registrar gastos significativos no fim do 
período de registros em uma dessas contas. 
CONTAS 2200–2260: IMPOSTOS PAGÁVEIS 

Impostos sobre folhas de pagamentos retidas devem ser registrados como labilidades. Todos os 
outros impostos devem ser registrados na conta apropriada onde o templo responda a contabilidade de 
competência. 
CONTA 2300: DESPESAS ACUMULADAS 

Essa conta deve ser creditada para despesas incorretas que não podem ser identificadas com 
outras contas de labilidade.  
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CONTA 2350: AGENDAMENTO PAGOS ADIANTADOS 
Durante o ano essa conta deve ser creditada para todos os agendamentos dos membros e o imposto 

per capita pagos adiantados. Como a arrecadação do hospital é um fundo de confiança, pagamentos do 
hospital recebidos adiantados devem ser segregados e devem ser creditados a conta 2370. Agendamentos 
não devem ser registrados como entrada de dinheiro até 1 de janeiro. Chegando 1 de Janeiro, essa conta 
deve ser invertida creditando a conta 1200—Recebíveis Agendados. 

CONTA 2360: TAXAS DE INICIAÇÃO PAGAS ADIANTADAS 
Essa conta deve ser creditada para as taxas de iniciação recebidas antes de 1 de Janeiro de candidatos 

que iniciarem no ano seguinte. Taxas de iniciação não devem ser registradas como lucro até que novos 
membros surjam. 

CONTA 2370: AVALIAÇÃO DO HOSPITAL PAGO ANTECIPADO 
Durante o ano essa conta deve ser creditada para todas as avaliações do hospital pagas adiantadas. 

Como a arrecadação do hospital é um fundo de confiança, valores recebidos devem ser registrados numa 
conta separada. A avaliação do hospital de $5 não é uma labilidade do templo até 1 de Janeiro do próximo 
ano. Então no dia 1 de Janeiro, essa conta deve ser revertida para creditar a conta 1200—Agendamentos 
Recebíveis. Além disso essa conta para avaliação do hospital sem abatimento rentável recebido antes de 
1 de Janeiro para candidatos que estão iniciando no próximo ano. A avaliação do hospital não é agendada 
para a Shriners International até novos membros iniciarem. 

CONTA 2380: OUTRA RECEITA DEFERIDA 
Essa conta deve incluir contribuições para o templo para dispesas designadas. Contribuições não 

devem ser reconhecidas até serem usadas para seu propósito.  
CONTA 2400: CONTRIBUIÇÕES DE CARIDADE AGENDADAS POR OUTROS 
Contribuições recebidas pelo templo para beneficiar os Shriners Hospitals ou outras instituições de 

caridade, devem ser creditadas para essa conta uma vez enviadas para a instituição apropriada.  
CONTA 2500: DÉBITO LONGO PRAZO 
Débitos que não serão repagos em 12 meses devem ser registrados nessa conta. Vencimentos atuais 

desse débito (principal em 12 meses) devem ser encaminhados a conta 2000. 
CONTA 3000: LÍQUIDOS ATIVOS —SEM RESTRIÇÕES—FUNDO OPERANTE 
Essa conta representa o valor líquido do templo e é a diferença entre ativos e passivos exceto para 

capital próprio os balanço de fundos restritos. 
CONTA 3010: LÍQUIDOS ATIVOS — SEM RESTRIÇÕES — FUNDOS DESIGNADOS À 

DIRETORIA 
Essa conta representa o líquido ativo reservado para propósitos especificos do templo, como reforma, 

fundos, etc. 
CONTA 3250: LÍQUIDOS ATIVOS—FUNDO TEMPORARIAMENTE RESTRITOS 
Líquidos Ativos temporariamente restritos representam o capital próprio em fundos restritos por 

fontes externas, como o Fundo de Transporte de Paciente Shrine, campanhia de arrecadação para 
Instituições de caridade, sociedade do templo, etc. 

CONTA 3400: LÍQUIDOS ATIVOS —FUNDOS PERMANENTES RESTRITOS 
Líquidos ativos permanentemente restritos consistem em contribuições que são submetidas a 

estipulações de doações impostas que devem ser mantidas permanentemente pelo templo. Generalizando, 
os doadores dessas doações permitem o templo a usar toda ou parte do lucro adquirido em investimentos 
para uso geral ou específico. 

CONTAS 3750 & 3760: TRANSFERÊNCIAS PARA/DE OUTRAS CONTAS DE CAPITAL 
PRÓPRIO 

Conta 3750 é usada para registrar transferências autorizadas de propriedades para outras contas de 
fundo de capital próprio. Conta 3760 é usada para registrar transferências autorizadas de propriedades 
para outras contas de fundo de capital próprio.   
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Cuidado deve ser tomado para garantir que todas as transferências estão de acordo com restrições 
legais e autorizações e que a transferência total entre os fundos de entrada e saída devem ficar próximo 
de zero. 

RECEITAS 
CONTA 4000: TAXA DE INICIAÇÃO 

O valor da taxa de iniciação deve ser cobrado nessa conta. 
CONTA 4010: AGENDAMENTOS 

Agendamentos devem ser creditados nessa conta e incluir o imposto per capita da Shriners 
International e excluir as avaliações do hospital Shriners International. 
CONTA 4020: ASSINATURA VITALÍCIA DO TEMPLO 

Agendamentos de assinatura vitalícia devem ser creditados para essa conta. Agendamentos 
recebidos devem ser investidos num fundo de confiança separado e registrado como restrito na lista de 
declarações financeiras. Apenas o rendimentos de juros do fundo de confiança pode ser sacado e 
registrado como uma transferência do Fundo de Assinatura Vitalícia para o Fundo Geral. A porção 
principal investida do fundo deve ser incluída nos Líquidos Ativos—Fundo Restrito Temporário, Conta 
3250, ou Fundo Restrito Permanente, 3400 dependendo das leis do templo. 
CONTA 4030: RENDA DE ALUGUEL 

Essa conta é creditada com o lucro vindo do aluguel de propriedades do templo. 
CONTAS 4040 E 4050: RENDA DE INVESTIMENTO 

Essas contas são creditadas com juros e dividentos recebidos de investimentos. A porção do lucro 
do investimento em fundos restritos, deve ser creditada no fundo apropriado e não para o Fundo Não 
Restrito Operante ou Fundos Designados a Diretoria. 
CONTA 4060: RENDA VARIADAS 

Essa conta inclui todas as receitas que não podem ser classificadas em nenhuma das outras contas 
de receitas. 
CONTAS 4070, 4079 E 4080: GANHO (PERDA) 

Ambos os ganhos e perdas realizadas na 4070 e retirada da conta 4079 para a venda de 
investimentos e ganhos e perdas de outros ativos da conta 4080, como propriedade e equipamentos, 
devem ser cobrados ou creditados a essas contas. 
CONTAS 4090: DOAÇÕES—FRATERNAL 

Essa conta deve ser creditada com todas as doações, presentes e contribuições para ajudar o templo. 
CONTA 4100: REMISSÃO DE TAXAS 

Essa conta deve ser cobrada quando o templo decide reverter taxas devido a problemas financeiros 
para uma boa causa, tanto para o templo quanto a um comite selecionado a aquele propósito. 
CONTA 4110: MEMBROS SUSPENSOS 

Essa conta deve ser cobrada por taxas não pagas. 
CONTA 4300: DOAÇÕES—FUNDO RESTRITO 

Essa conta deve ser creditada com o valor de mercado da doação para o Fundo Restrito de 
Transporte de Pacientes da Shrine Hospital e registrado como receita para o Fundo de Transporte de 
Pacientes da Shrine Hospital. 
CONTAS 4400-4599: RECIBOS DE ARRECADAÇÕES DE FUNDOS DE CARIDADE  

Essas contas devem ser creditadas com todos os recibos de eventos de arrecação para a 
caridade. Custos da arrecadação direta devem ser cobradas das contas  6460-6499 e gastos indiretos 
devem ser cobrados na conta 7480. 
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CONTAS 4600-4799: RECIBOS DE ARRECADAÇÕES FRATERNAIS 
Essas contas devem ser creditadas com todos os recibos de eventos de arrecadações fraternais. 

Custos diretos da arrecadação devem ser cobrados nas contas 6400-6459; custos indiretos cobrados da 
conta 7460. Devido a forma de como cada templo administra seu cíclo financeiro, pode ser necessário 
ter um livro de contabilidade secundário que mostre todas as atividades. Essas contas devem mostrar 
apenas o total para a atividade. 
CONTAS 4800 E 4810: VENDA DE FEZES TURCO E VALOR DAS VENDAS 

Todas os recibos das vendas de fezes turcos devem ser creditadas na Conta 4800 e o custo dos 
fezes, a venda deve ser cobrado da Conta 4810. 
CONTAS 4820 E 4830: VENDAS DE OUTRAS MERCADORIAS E VALOR DAS VENDAS 

Todos os recibos de vendas de mercadorias não registradas em outro lugar, devem ser creditadas 
na Conta 4820 e o custo da mercadoria cobrado da Conta 4830. 
CONTA 4840: EXCURSÕES E CRUZEIROS 

Lucro habitual para o templo de excursões e cruzeiros devem ser creditados nessa conta. 
CONTAS 4850 E 4860: CLUBES E RESTAURANTES 

Se o templo operar um clube ou um restaurante ou um campo de golfe, a conta 4850 deve ser 
creditada com todos os recibos e na conta 4860 cobrada com todas as despesas ocorridas quando se selou 
o acordo com a empresa responsável. Quando necessário, um livro de contabilidade subsidiário deve ser 
mantido para esse tipo de operação. 
CONTAS 4900 E 4910: LUCRO DE PROPAGANDA E CUSTO DIRETO DA PROPAGANDA 

Todos os recibos derivados de atividades de propagandas devem ser creditadas na Conta 4900. 
Conta 4910 deve ser cobrada com todos os gastos existentes e necessários que estão diretamente 

ligados com a venda e publicação da propaganda. Gastos de tipos de vendas e publicação inclui 
comissões, viagens, salários, depreciação, promoção, pesquisa, no trabalho, preparação de cópia, caixa 
postal e outros custos. Além disso, custos de mecânica e distribuição atribulados à propaganda são 
dedutíveis; como composição, impressão, envio por correio e postagem. Locações gerais e 
administrativas futuras podem ser deduzidas do lucro da propaganda. 
CONTAS 4920 E 4930: RENDIMENTOS DE CIRCULAÇÃO E CUSTOS DE LICITAÇÃO. 

Todo custo de circulação (outro que lucre de propaganda) gerada pela produção, distribuição e 
circulação da publicação da Shrine deve ser creditada na Conta 4920. 

Conta 4930 deve ser cobrada com o custo de licitação que está diretamente conectada com a 
produção e distribuição do rendimento de circulação periódico; como a manutenção da lista de inscritos, 
cuidando de novos inscritos, cartas promocionais e depreciação. 

DOAÇÕES CAPITAIS 
CONTA 5000: PRESENTES PARA PROPÓSITOS DE CAPITAL 

Presentes para o benefício do templo devem ser creditadas para a Conta 5000. Recibo de Capital 
é definido como presentes e heranças  não descartável, incluindo presentes de compras de propriedades 
e equipamentos. Doações Capital incluí investimentos feitos em fundos capitais restritos. 

GASTOS 
CONTA 6000: IMPOSTO  PER CAPITA  

Dentro dessa Conta deve ser cobrado o imposto per capita pago à Shriners International. 
CONTA 6010: TAXA DE INICIALIZAÇÃO 

Valores pagos a Shriners International conectados a taxa de inicialização devem ser cobrados 
dessa Conta. 
CONTAS 6100–6399ADMINISTRATIVO E GERAL 

Essas Contas devem ser cobradas com todas as despesas administrativas do templo, incluindo 
depreciação da mobília do escritório e equipamentos e veículos fraternais. Provisão anual para 
depreciação em vans de hospital deve ser cobrada na Conta 6350 e incluída  com as despesas do fundo 
de transporte do hospital. 
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CONTAS 6400–6499: GASTOS DE ARRECADAÇÃO DIRETOS  
Essas Contas devem ser cobradas com os gastos diretos de arrecadação fraternal e de caridade. 

Custo atual do produto ou serviços prestados, ou pelos participantes ou quem recebeu um benefício 
econômico, é considerado um gasto direto.  
CONTAS 6500–6699: OPERAÇÃO DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO 

Essas Contas devem ser cobradas com todos os gastos de manutenção construções, incluindo 
depreciação exceto aqueles que são para alugar. Se instalações são alugadas, todos os pagamentos de 
locação e equipamentos devem ser cobrados para a Conta 6590. 
CONTAS 6700–6999 SESSÕES DE NEGÓCIOS E CEREMONIAIS 

O gasto de sessões de negócios e cerimoniais devem ser cobrados nessas contas. Se há 
qualquer recibo de entretenimento ou comes e bebes, ou de qualquer outra origem, as contas devem ser 
creditas com esses recibos. 
CONTAS 7000–7199: ENTRETENIMENTOS E ATIVIDADES SOCIAIS  

Aqui devem ser incluídos todos os itens de entretenimento e atividades sociais; qualquer recibo 
deve ser creditado nessas contas. 
CONTAS 7200–7399: VISITAS E PEREGRINAÇÕES 

Essas contas devem ser cobradas com todo custo de visitas e peregrinações, e em casos em que 
há recibos, devem ser creditados nessas contas. 
CONTAS 7400–7459: PROMOÇÃO E PUBLICIDADE 

Isso inclui editorial, art work, correio, notícias de jornais, etc. NOTA: Custos relacionados ao 
Shrine Magazine que foram cobrados na Conta 7400 devem ser encaminhados para a Conta 4910- Custos 
de Porpaganda Direta e /ou Conta 4930-Custos de Índice de Leitura. 
CONTAS 7460 e 7480: ARRECADAÇÃO INDIRETA 

Essas contas devem ser cobradas com o custo de atividades promocionais e publicidade 
incluindo propaganda fraternal e eventos de arrecadação à caridade. 
ONTAS 7600–7899: DESPESAS DA UNIDADE E DO CLUBE 

O gasto de todas as unidades, incluíndo Patrol, Band, etc., devem ser cobrados dessas contas. 
Se há qualquer recibo, devem ser creditados nessas contas. Custos pagos em conexão com o clube Shrine 
também devem ser cobrado dessas contas.  
CONTAS 7900–7949: DOAÇÕES PARA ORGANIZAÇÕES FRATERNAIS 

Doações para organizações, além da de caridade Shriners Hospitals, como outras organizações 
Masonicas, DeMolay, Rainbow e Jobs Daughters, devem ser cobrados nessas contas. 
CONTAS 7950–7969: RELAÇÕES DE MEMBROS 

Doações autorizadas pelo comitê de assistência social e presentes para Nobres como as flores, 
devem ser cobrados nessas contas. 
CONTAS 7970–7999: DOAÇÕES PARA CARIDADE 

Contribuições pagas pelo templo para arrecadação de renda líquida para caridade devem ser 
cobradas em uma ou ambas as contas da seguinte forma: Conta 7970 para benefício do Shriners Hospitals 
para Crianças e/ou Conta 7980 para o Fundo de Transporte de Paciente da Shriners Hospitals. 

Contribuições de dinehiro fraternal não restrito devem ser gastos ou desembolsados 
conforme autorizado pelo templo, por exemplo, Conta 7970 para benefício da Shriners Hospitals para 
Crianças; Conta 7980 para o Fundo de Transporte de Paciente da Shriners Hospitals ou conta 7990 para 
outras instituições como fundos comunitários.  
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Formulário #20 
ABC SHRINERS 

CAIXA ANNUAL DO TEMPLO E TABELA DE COMPARAÇÃO 

CAIXA OPERANTE ANUAL Ano Finalizado 
12/31/______ 

Ano 
Finalizado 

12/31/_____
_ 

Número da 
Conta Receitas Caixa Atual* Caixa 

4000 Taxa de Inscrição    
4010 Agendamentos de Assossiação e PCT    
4100 & 4110 Perda: Agendamentos Perdidos ( ) ( ) ( ) 
4030 Lucro de Aluguel    
4040-4050 Lucro de Investimento    
4070 Ganhos/perdas realizados    
4060-4080 Lucros variados    
4090 Doações    
4400-4599 Arrecadação para caridade líquida    
7970 Perda: Distribuição para SHC ( ) ( ) ( ) 
7980 Alugado para transporte do paciente ( ) ( ) ( ) 

4600-6799 Arrecadção fraternal – receita grossa    
6400 – 6459 Perda: Custo de arrecadação direta ( ) ( ) ( ) 
 Receita de arrecadações fraternais    
4800-4999 Outras receitas – líquidas    
TOTAL RECEITA    

Gastos    
6000 – 6099 Shriners Internacional ($30 per capita e $2,50 Taxa de Diploma) 

(Não incluir avaliação do hospital)    
6100-6399  Administrativo    
6500-6699 Operações de construções    
6700-6999 Sessões de negócios – Cerimoniais     
7000-7199 Atividades sociais/Entretenimentos     
7200-7399 Visitas e peregrinações     
7400-7599 Promoção e Publicidade    
7600-7899 Gastos da Unidade e Clube    
7950-7969 Relações com membros    
7970-7999 Doações à caridade    
GASTOS TOTAIS    
EXCEDENTES LIQUIDOS (DEFICT)    
3750-3760 Transferências para (de fundos designados)  
EXCEDENTE OPERANTE/(DEFICT)    
4079 Ganho não realizado (perda) de investimentos líquido    
MUDANÇA NO CAPITAL    
CAIXA CAPITAL    
1500-1590 Adição de líquido fixo    

 
Eu certifico que o 20__ Caixa do Templo foi adotado em _________________________________.  
 
_________________________________ _________________________________ 
Potentado Chefe Rabban 
_________________________________ _________________________________ 
Assistente Rabban Tesoureiro 
__________________________________ 
Guia Oriental  
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Formulário #21 
ABC SHRINERS 

AMOSTRA DE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 

ÍNDICE 
 

Página 
 

Relatório ( O relatório apropriado auditado ou  

declaração financeira revisada deve ser usado)  ........................................................... 1 

Declaração de Posição Financeira ................................................................................ 2 

Declaração de Atividades e Mudanças no Líquido Ativo ............................................ 3 

Declaração de Fluxo de Caixa ...................................................................................... 4 

Notas para Declaração Financeira ............................................................................ 5-9 

Cronogramas: 

(1) Líquido Ativo Não Restrito: 

 Declaração de Atividades e Mudanças no Líquido Ativo Detalhado ............................. 10 

(2) Líquido Ativo Temporariamente Retrito: 

Declaração de Atividades e Mudanças no Líquido Ativo Detalhado .............................. 11 

(3) Líquido Ativo Permanentemente Restrito: 

Declaração de Atividades e Mudanças no Líquido Ativo Detalhado .............................. 11 

(4) Demonstração Detalhada das receitas e despesas das  

atividades de arrecadação de fundos ............................................................................... 13 
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Página 1  
ABC SHRINERS 

 
DECLARAÇÃO DE AMOSTRAS FINANCEIRAS 

 
 

Fim do Ano Dezembro 31, 20_____ 
(com comparativos totais de Dezembro 31, 20_____) 

 
RELATÓRIO DE (CERTIFICADO PÚBLICO) (OFICIAL) (PUBLICO 

LICENCIADO)CONTADORES 
Todo templo deve ter sua declaração financeira e de seus afiliados e corporações apensa, 

incluindo corporações do templo, revisado de acordo com os padrões de revisão de declaração 
financeira dos E.U.A certificado, fretado ou licenciado por um contador público escolhido pelo 
templo todo fim de ano. Em nenhum caso estão permitidos as declarações de “Compilado” ou 
“Internamente Preparado”. 

Se o templo não está nos E.U.A, a revisão é limitada a quem normalmente conduz esse 
tipo de revisão no país em questão. 
NOTA: Declarações financeiras auditadas podem ser requeridas nas seguintes circunstancia: 

(1) O Potentado Imperial pode, por boa causa, ordenar um templo ter uma auditoria em vez de uma 
revisão. 

(2) Um templo pode, pelo seu estatuto social, pedir uma auditoria em vez de uma revisão.  
(3) Um templo pode, em uma reunião ou encontro especial, pedir uma auditoria em vez de uma 

revisão.  

NOTA: Referido no Estatuto Social §334.6. 
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Página 8 
LISTA DE VERIFICAÇÃO DE REPORTE FINANCEIRO 

Nota: Esta lista de verificação destina-se apenas a complementar outras listas de verificação de relatórios com 
considerações especificamente relacionadas aos templos do Shrine. Não se destina a ser uma lista de verificação de 
relatórios abrangente para os templos do Shrine.         
    

 SIM NÃO 

1. As demonstrações financeiras são comparativas entre os anos?  ___ ___ 

2. As demonstrações financeiras apresentam atividades combinadas do templo e todas as 

entidades afiliadas sob seu controle? 

 

___ 

 

___ 

3. Os fundos para atividades de caridade separadas foram mantidos separados? ___ ___ 

4. Foram divulgadas as seguintes informações financeiras suplementares: ___ ___ 

     (a) Cronograma detalhado de atividade dentro de cada fundo irrestrito? Anexo 1 ___ ___ 

     (b) Cronograma detalhado de atividade dentro de cada fundo temporariamente restrito? 

Anexo 2 

 

___ 

 

___ 

     (c) Cronograma detalhado de fundos permanentemente restrito? Anexo 3 ___ ___ 

     (d) Cronograma detalhado de cada atividade de angariação de fundos? Anexo 4 ___ ___ 

5. Ter todos os legados e doações em benefício dOS Hospitais Shriners foram 

encaminhados para a Sede Internacional Shriners em Tampa? 

 

___ 

 

___ 

6. Todas as transações com partes relacionadas, incluindo pagamentos a membros do 

Divã, comissões para clubes e unidades de Templos e cheques retirados ao templo de 

fundos restritos, foram divulgadas? 

 

 

___ 

 

 

___ 

7. Na demonstração das atividades e mudanças no patrimônio líquido,: ___ ___ 

     (a) O patrimônio líquido no início do ano concorda com o saldo do patrimônio líquido 

no final do ano anterior? 

 

___ 

 

___ 

     (b) Se não for, é uma linha de ajuste fornecida, o que explica a diferença? ___ ___ 

     (c) O total de todas as transferências entre fundos líquidos para zero? ___ ___ 

8. A natureza específica dos fundos irrestritos, temporariamente restritos e 

permanentemente restritos estão descritos nas notas de rodapé? 

 

___ 

 

___ 

9. O interesse é obtido em fundos de caridade? Em caso afirmativo, a receita de juros deve 

ser divulgada separadamente nos horários suplementares. 

 

___ 

 

___ 

10. Os comentários da carta de serviço construtivo do auditor anterior foram curados? ___ ___ 

11. O auditor emitiu uma carta de serviço construtiva? Se assim for, uma cópia deve ser 

enviada ao Diretor da Contabilidade do Templo. 

 

___ 

 

___ 
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Organização: 

Documentos Legais  ...................................................................... 34.10 (d)  91 
Proibições (geral)  .......................................................................... 3535.16  95 
Proibições (clube do Shriner)   ........................................................... 337.7  97 
Shrine Club Holding  ......................................................................... 337.9  98 
Templo Holding  .............................................................................. 334.10  90 
Unique  ............................................................................................. 335.16  95 

Conselheiro, Geral  ................................................................................. 214.4  42 
Credo  ...................................................................................................... 210.2 35 
Credenciais, Comitê  .......................................................................... 208.7 (a)  29 
Credenciais, em Sessões Anuais  ............................................................ 204.5  18 
Fundos de Benefícios Funerários  ........................................................... 334.3  87 
Definições  .............................................................................................. 101.3  8 
Dispensa  ............................................................................................... 323.10  55 
Dispensa, afiliação pelo titular  ............................................................... 328.7  70 
Desvio do Ritual ....................................................................................  212.1  39 
Diploma para candidatos  ........................................................................ 211.4  37 
Diretores: 

Diretoria International (International)  ............................................... 207.1  26 
Diretoria (templo)  .............................................................................. 327.8  67 

Disciplina: 
                    Seção       Página 
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International: 
Nobres  ............................................................................................. 101.9  11 
Templos  .......................................................................................... 101.8  10 

Templos: 
Jurisdição  ........................................................................................... 330,1  75 
Procedimentos  ................................................................................... 330.2  75 

Dispensas e Capítulos, Comitês  .................................................. 208.6 (a) (3)  28 
Dispensas: 

Taxas  ................................................................................................. 211.2  37 
Garantias  ........................................................................................... 329.6  73 
Locais de reuniões  ............................................................................. 329.2  70 
Avisos  ................................................................................................ 329,5  72 
Petição (para)  .................................................................................... 329,1  70 
Recurso (para)  ................................................................................... 329.4  71 
Recusas  .............................................................................................. 329.8  74 
Assinaturas Exigidas. ......................................................................... 329.3  71 
Templo sob  ........................................................................................ 329.7  74 

Proibição de Taxas da divisão do Templo  ............................................. 335.9  94 
Cota (Templo): 

Anual  ................................................................................................. 332.2  82 
Mudança  ....................................................................................... 332.2 (f)  83 
Divisão (proibição) ............................................................................. 335.9  94  
Membro Vitalício  .............................................................................. 332.6  84 
Miínimo ........................................................................................  332.2 (a)  82 

Não Pagamento (efeito sobre a associação)  ......................................... 323.11  56 
Pagamento proporcional  .............................................................. 332.2 (b )  82 
Valor Máximo  .............................................................................. 332.2 (c)  82 
Remissão  ...................................................................................... 332.2 (d)  82 
Aumentos  ..................................................................................... 332.2 (e)  82 

Deveres: 
Oficiais internacionais: 

Diretores  .......................................................................................... 207.6  26 
Chefe Principal Rabban  ............................................................. 206.5 (b)  23 
Assistente Imperial Rabban e Sumo Sacerdote Imperial & Profeta 206.5 (c)  23 
Potentado Imperial  ..................................................................... 206.5 (a)  21 
Secretário Imperial  ..................................................................... 206,5 (d)  23 
Tesoureiro Imperial  .................................................................... 206.5 (e)  24 
Outros Oficiais Imperiais  ........................................................... 206.5 (f)  25 

Oficiais do Templo: 
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Diretores  .......................................................................................... 327.8  67 
Chefe Rabban  .................................................................................. 327.2  64 
Diretores Financeiros  ...................................................................... 327.5  66 
Potentado  ........................................................................................ 327.1  63 
Secretário  ........................................................................................ 327.3  64 
Tesoureiro  ....................................................................................... 327.4  66 

Representante Eleito ..............................................................................  203.5  17 
Eleições: 

International: 
Eleição (para escritório)  .................................................................. 206.3  21 
Indicações  .................................................................................. 206.2 (c)  21 
Qualificações  ............................................................................. 206.2 (b)  21 
Horário  ....................................................................................... 206.2 (a)  21 
Anulação da Votação  ................................................................. 206.2 (d)  21 

Templo: 
Cédula Eleitoral  .............................................................................. 325.5  60 
Dispensa  ..................................................................................... 325.2 (d)  60 
Eleição (proibições)  ................................................................. 325.11 (a)  61 
Indicação  ......................................................................................... 325.6  60 
Ordem de eleição  ....................................................................... 325.2 (a)  60 
Adiamento  ..................................................................................... 325.12  62 
Qualificações  ............................................................................. 325.2 (c)  60 
Regras  ........................................................................................... 325.11  61 
Relatório de.  .................................................................................. 325.16  62 
Especial  .................................................................................... 325.14 (a)  62 
Limite de Mandato ...................................................................... 325.2 (b)  60 
Horário  ............................................................................................ 325.4  60 
Quando  ............................................................................................ 325.4  60 

Eleições, comitê  ................................................................................. 208.7 (i)  30 
Eleições, oficiais imperiais ..................................................................... 206.2  20 
Emblemas  ............................................................................................... 213.2  40 
Emblemas, Regalias e Joias, Comitê  ................................................ 208.7 (g)  30 
Emergência, Nacional  ............................................................................ 204,6  18 
Representantes Eméritos  ........................................................................ 203.4  17 
Representantes Eméritos, Comitê  ..................................................... 208.7 (f)  30 
Ética, Código de: 

International   ..................................................................................... 210.7  36 
Templo  ............................................................................................ 334.14  92 
Exposição da Carta  ............................................................................ 322.3  50 
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Expulsão, Definição  ..................................................................... 101.3 (b)  8 
Expulsão, Nobre  ................................................................................ 101.9  11 

Proibição da Caracterização de Personagem Feminina  ....................... 335.11  94 
Organizações Femininas Proibidas  ...................................................... 335.10  94 
Fez, adorno  ........................................................................................ 213.1 (d)  40 
Fez, descrição  ......................................................................................... 213.1  39 
Fez, como e quando utilizá-lo  ........................................................... 213.1 (e)  40 
Fez, oficiais Imperiais  ....................................................................... 213.1 (c)  40 
Fez, joia e nome do Templo  .............................................................. 213.1 (a)  39 
Fez, títulos  ......................................................................................... 213.1 (b)  39 
Arquivamento, Horário para.  ................................................................. 331.3  81 
Comissão de Finanças e Auditoria  .............................................. 208.6 (a) (2)  28 
Diretores Financeiros, Funções   ............................................................. 327,5  66 
Demonstrações Financeiras, Revisão  ..................................................... 334.6  88 
Transações Financeiras, Templos  .......................................................... 334.5  87 
Relatórios Fiscais, Templos  ................................................................... 334.7  89 
Ano Fiscal  .............................................................................................. 334.1  86 
Bandeira, Templo  ......................................................................... 321.1-321.5  50 
Confisco do Cargo, Representante  ......................................................... 203.7  17 
Formulários  .......................................................................................... 101.10  11 
Formulários, Índice  .........................................................................................   171 
Fundos, Benefício Fúnebre  .................................................................... 334.3  87 
Fundos, Pagamento  ................................................................................ 214.2  41 
Transferência de Fundos  ........................................................................ 214.2  41 
Resultados Eleitorais  ............................................................................ 335.14  94 
Lista de Nomes  ...................................................................................... 335.6  93 
Conselho Geral: 
Indicação  ................................................................................................ 206.5  22 
Títulos  .................................................................................................... 214.1  41 
Elegibilidade e deveres  .......................................................................... 214.4  42 
Revisões ao livro de estatutos internacionais  ......................................... 101.6  10 
Shrine Club Holding Corporation  .......................................................... 337.9  98 
Organização do Templo  ....................................................................... 334.10  90 
Regulamentos gerais, Templos  ............................................................ 335.14  94 
Disposições gerais  .................................................................................. 101.1  8 
Objetivos   ............................................................................................... 210.3  35 
Reclamações e Recurso, Comitê  ................................................. 208.6 (a) (5)  28 
Comitê de Reclamações e Recursos, procedimentos  ............................. 208,9  30 
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Sumo Sacerdote e Profeta, Imperial, Deveres .................................   206.5 (c)  23 
Holding Corporations, Shrine Club  ......................................................... 37.9  98 
Holding Corporations, Temples  ........................................................... 334.10  90 
Membro Honorário  .............................................................................. 323.12  57 
Hospital, definição  ............................................................................ 101.3 (c)  8 
Levantamento hospitalar, fundo fiduciário Shriners International  ........ 211.7  39 
Levantamento hospitalar, pagamento e remessa  .................................... 332.3  83 
Levantamento hospitalar, fundo fiduciário do Templo  ..................... 332.3 (h)  83 
Operação hospitalar, limitações  ............................................................. 335.4  92 
Hospitais, Membros Contribuintes Permanentes  ................................... 332.4  84 
Hospitais, Assinaturas Permanentes Voluntárias  ................................... 332.5  84 
Auditor Imperial, Empresa de Auditoria e Relatórios de Auditoria  ...... 214.3  41 
Imperial, definição  ............................................................................ 101.3 (d)  8 

Imperial: 
Capelão  ................................................................................ 206.5 (a) (7)  22 
Oficiais  ............................................................................................ 206.1  20 
Potentado  ................................................................................... 206.5 (a)  21 
Reclamações para  ........................................................................... 338.1  99 
Responsabilidades  ...................................................................... 206.5 (a)  21 
Secretário  ................................................................................... 206.5 (d)  23 
Representante  .................................................................................. 203.1  16 
Tesoureiro  .................................................................................. 206.5 (e)  24 

Publicidade inadequada  ......................................................................... 335.2  92 
Indenização  ............................................................................................ 214.5  43 
Iniciação por outro templo  ..................................................................... 328.5  69 
Cerimônias de iniciação, práticas proibidas  ........................................... 335.5  93 
Taxa de Iniciação  ................................................................................... 332.1  81 
Iniciação, onde o peticionário pode candidatar-se   ................................ 328.6  69 
Instalação, oficiais do templo  ................................................................ 326.3  63 
Seguro, títulos e, templo  ........................................................................ 334.2  86 
Joia  ......................................................................................................... 213.4  40 
Jurisdição, Shriners International  ........................................................... 202.2  16 
Jurisdição, soberano  ............................................................................... 328.1  67 
Jurisdição, templo, extensão  .................................................................. 328.2  68 
Jurisdição, renúncias de iniciação  .......................................................... 328.4  68 
Linhas jurisdicionais, mudança  .............................................................. 328.3  68 
Linhas jurisdicionais, comitê  ...................................................... 208.6 (a) (4)  28 
Jurisprudência e Leis: 

Comitês  .................................................................................. 208.6 (a) (1)  27 
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Propostas de alterações (referência a)  .......................................... 101.5 (c)  9 
Estatuto social do Templo (apelação)  ......................................... 331.4 ( c)  81 
Estatuto social do Templo (aprovação)  ........................................ 331.4 (a)  81 
Estatuto social do Templo (referência a)  ..................................... 331.2 (e)  80 
Estatuto social do Templo (rejeitado)  .......................................... 331.4 (b)  81 

Comitê de pesquisa de liderança  ............................................................ 325.9  61 
Sócios vitalícios, requisito  ..................................................................... 332.6  84 
Sócios vitalícios per capita  ................................................................ 211.5 (g)  38 
Lista de membros, limitações  ................................................................ 335.6  93 
Localização do templo, mudança  ........................................................... 322.5  51 
Obrigação a longo prazo, templo  ........................................................... 334.8  89 
Reuniões: 

International: 
Sessão Imperial Anual ....................................................................  204.1  17 
Atividades comerciais  ..................................................................... 204.7  18 
Credencias  ....................................................................................... 204,5  18 
Emergência nacional  ....................................................................... 204.6  18 
Avisos  ............................................................................................. 204.4  18 
Oficial presidente  ....................................................................... 206.5 (a)  21 
Quórum  ........................................................................................... 204.3  18 
Sessões especiais  ............................................................................. 204.2  17 

Templo: 
Definição  ........................................................................................... 101.3 (p)  9 

Avisos  ................................................................................................ 324.5  58 
Presidente Oficial  .............................................................................. 324.7  59 
Quórum  ............................................................................................. 324,6  58 
Especial  ............................................................................................. 324.3  58 
Delaração  ........................................................................................... 324.1  57 

Membro, definição  ............................................................................ 101.3 (g)  8 
Associação: 

Associado  .......................................................................................... 323.7  53 
Votação  ............................................................................................. 323.5  52 
Perda  ............................................................................................. 323.8 (b)  54 
Não pagamento de taxas  ................................................................ 2323.11  56 
Templo  .............................................................................................. 323.1  51 
Pré-requisito  ...................................................................................... 323.3  51 
Requisitos de residência  .................................................................... 323.4  52 
Retenção  ............................................................................................ 323.8  54 
Suspensão  .......................................................................................... 323.9  55 
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Terminação  ........................................................................................ 323,9  55 
Relação de indivíduos proibidos  ............................................................ 202.5  16 
Minutas, Representantes  ........................................................................ 205.1  18 
Minutas e per diem: 

Comitês  ........................................................................................ 208.7 (c)  29 
Método e hora do pagamento  ............................................................ 205.5  19 
Requerimentos do Templo  ................................................................ 205.4  19 

Minutas  .................................................................................................. 207.9  27 
Nome, corporação  .................................................................................. 202.1  16 
Nome, Templo  ....................................................................................... 320.1  50 
Emergência nacional, Shriners International Session Imperial / Cancelamento  204.6  18 
Necrologia, Comitê  ........................................................................... 208.7 (d)  29 
Nobre: 

Definição  ...................................................................................... 101.3 (g)  8 
Disciplina(por Imperial Potentado)  ................................................... 101.9  11 
Disciplina (por Templo)  .................................................................... 330.1  75 
Uso do nome (limitação)  ................................................................... 335.2  92 

Nobres, organização de.  ......................................................................... 337.1  96 
Nobres, Clube Shriner  ............................................................................ 337.2  97 
Nomeação, escritórios do Templo  ......................................................... 325.8  60 
Não pagamento de taxas  ...................................................................... 323.11  56 
Aviso prévio 

Internacional: 
Diretores  .......................................................................................... 207,4  26 
Sessões Internacionais Shriners  ...................................................... 204.4  18 

Templo: 
Regulamentos de eleição  ................................................................. 325.11  61 
Reuniões  ............................................................................................ 324.5  58 
Venda de lugares no Templo  ............................................................. 334.9  89 

Juramento de escritório, Oficiais imperiais  ........................................... 206.4  21 
Obrigação  ............................................................................................... 210.6  36 
Obrigação dos funcionários eleitos  ........................................................ 326.1  63 
Obrigação do Potentado do Templo  ...................................................... 326.2  63 
Infrações, Nobres  ................................................................................... 101.9  11 
Infrações, Templos  ................................................................................. 101.8  10 
Oficiais, Shriners International  .............................................................. 206.1  20 
Oficiais, eleições imperiais  .................................................................... 206.2  20 
Oficiais, Templos  ................................................................................... 325.1  59 
Oficiais, Templo, nomeação  .................................................................. 325.8  60 



  

249  

Oficiais, Templos, vagas  ...................................................................... 325.13  62 
Oficiais, Templo, quando eleitos  ........................................................... 325.4  60 
Ordem, definição  ............................................................................... 101.3 (h)  8 
Organização dos Nobres  ........................................................................ 337.1  96 
Outros oficiais, funções  ......................................................................... 327.6  66 
Outros oficiais, eleições  ......................................................................... 325.7  60 
Procedimento parlamentar  ..................................................................... 101.4  9 
Taxa per capita, montante  ................................................................. 211.5 (a)  37 
Taxa per capita, distribuição   ........................................................... 211.5 ( e)  38 
Taxa per capita, inclusive com taxas   ............................................... 211.5 (b)  37 
Taxa per capita, pagamento  .............................................................. 211.5 (c)  37 
Diárias e minutas, método e hora de pagamento  ................................... 205.5  19 
Diárias, Representantes  .......................................................................... 205,2  19 
Associação contribuinte permanente  ..................................................... 332.4  84 
Petição, formulário  ................................................................................. 323.2  51 
Pin, Membros de 25 anos  ....................................................................... 213.6  40 
O peticionário deve inscrever-se, onde  .................................................. 328.6  69 
Eleição adiada, templo  ......................................................................... 325.12  62 
Potentado, deveres  ................................................................................. 327.1  63 
Potentado, obrigação  .............................................................................. 326.2  63 
Potentado, responsabilidade (Sessão Imperial Internacional de Shriners) 340.3  100 
Poderes, Conselho de Administração  .................................................... 207.6  26 
Poderes, Corporação ............................................................................... 202.4  16 
Poderes reservados ao templo  ................................................................ 324.8  59 
Pré-requisito para a adesão ao templo  ................................................... 323.3  51 
Presidente, templo  .................................................................................. 324,7  59 
Princípios da Ordem  .................................................................... 210.1-210.7  35-36 
Procedimento, parlamentar  .................................................................... 101.4  9 
Práticas proibidas   ...................................................................... 335.1-335.16  92-95 
Condenação pública   ............................................................................ 335.12  94 
Exposições públicas, unidades  ............................................................... 336.2  96 
Quórum: 

Internacional: 
Comitês  ........................................................................................... 208.4  27 
Direitores  ........................................................................................ 207.2  26 
Sessão Internacional de Shriners  .................................................... 204.3  18 

Templo:  
Descrito ou especial  ........................................................................ 324.6  58 
Diretores  .......................................................................................... 327.8  67 
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Rabban, Assistente Imperial, deveres ...............................................  206.5 (c)  23 
Rabban, Chefe Imperial, funções ......................................................  206.5 (b)  23 
Reafirmação  ...................................................................................... 328.7 (d)  70 
Reconhecimento de templos ..................................................................  322.1  50 
Secretário, Imperial, funções  ............................................................ 206.5 (d)  23 
Secretário, templo, tarefas  ...................................................................... 327.3  64 
Registros, templo, entrega  ...................................................................... 327.7  66 
Regulamento das eleições no templo  ................................................... 325.11  61 
Remessas para a Shriners International .................................................  333.1  86 
Relatório de eleição  .............................................................................. 325.16  62 
Relatórios dos Comitês  .......................................................................... 208.8  30 
Representante: 

Ad Vitam  ............................................................................................ 203.2  16 
Indicado  ............................................................................................. 203.6  17 
Em aberto  .......................................................................................... 203.3  17 
Reclamação (para Imperial Potentado) .............................................  338.1  99 
Selecionado  ....................................................................................... 203.5  17 
Emérito  .............................................................................................. 203.4  17 
Confirmação (de escritório)  .............................................................. 203,7  17 
Quilometragem  .................................................................................. 205.1  18 
Diára  .................................................................................................. 205.2  19 
Responsabilidade (na Sessão Imperial Internacional de Shriners)  ... 340.3  100 
Eleição Templo  ............................................................................... 325.10  61 

Requisitos de residência, adesão  ............................................................ 323.4  52 
Renúncia, Associação Associada  ...................................................... 323.7 (g)  54 
Restauração de membros  .................................................................. 323.8 (b)  54  
................................................................................................ 323.11 (d) & (e)  56-57 
Restauração, definição  ....................................................................... 101.3 (i)  8 
Retenção de membros  ............................................................................ 323.8  54 
Receita (Shriners International)  ................................................... 211.1-211.7  37-39 
Revisão, Shrine Clubes  .......................................................................... 337.8  98 
Revisão (estatutos da Shriners International)  ........................................ 101.6  10 
Ritual: 

Alterações,  mudanças ou adições  ..................................................... 212.2  39 
Taxa  ................................................................................................... 212.4  39 
Promulgação  ...................................................................................... 212.1  39 
Tradução  ............................................................................................ 212.3  39 

Regras de ordem  .................................................................................... 101.4  9 
Salários, Secretário Imperial e Tesoureiro .............................................  206.7  25 
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Venda de bens do templo .......................................................................  334.9  89 
Selo, Shriners International  .................................................................... 202.3  16 
Selo, Templo ........................................................................................... 320,2  50 
Obrigação Garantida, Templo  ................................................................ 334.8  89 
Seletividade  ............................................................................................ 210.5  35 
Sessão: 

Imperial Anual  .................................................................................. 204.1  17 
Definição  ....................................................................................... 101.3 (j)  8 
Especial  ............................................................................................. 204.2  17 

Associações de Shriners  ......................................................................... 209.1  32 
Associações de Shrines, registro, taxa  ................................................... 211.6  39 
Associações de Shrines, constituição e estatutos  ......................... 209.1-209.2  32-33 
Cartão do Shrine, essencial para a admissão  ......................................... 339.1  100 
Auditoria / Revisão / Relatório do Clube do Shriners  ........................... 337.8  98 
Controle do clube do Shriners  ................................................................ 337.3  96 
Sociedade detentora do Clube Shriners  ................................................. 337.9  98 
Clube Shriners em território de jurisdição concorrente  ......................... 337.5  96 
Clube Shriners em território de jurisdição exclusiva  ............................. 337.4  96 
Nobres do Clube do Shriners  ................................................................. 337.2  97 
Shrine Clubes, organizações de Nobres  ................................................. 337.1  96 
Lei do Shriners, definição  ................................................................. 101.3 (k)  8 
Lei do Shriners, violação proibida  ....................................................... 335.14  94 
Shriner, limitação no uso do nome  ........................................................ 335.3  92 
Hospitais Shriners Para Crianças, limitações ao uso do nome  .............. 335.3  92 
Shriners International: 

Definição  ........................................................................................... 101.3  9 
Jurisdição  ........................................................................................... 202.2  16 
Poderes  .............................................................................................. 202.4  16 
Selo  .................................................................................................... 202.3  16 
Sessão: 

Anual  ............................................................................................... 204.1  17 
Atividades Comerciais  .................................................................... 204.7  18 
Credenciais  ...................................................................................... 204,5  18 
Emergência Regional  ...................................................................... 204.6  18 
Aviso  ............................................................................................... 204.4  18 
Quórum  ........................................................................................... 204.3  18 
Sessões Especiais  ............................................................................ 204,2  17 

Lembranças (na Sessão Imperial Internacional Shriners)  ...................... 340.2  100 
Comitês Especiais  .................................................................................. 208.7  29 
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Eleição Especial  .............................................................................. 325.14 (a)  62 
Reuniões Especiais  ................................................................................. 324.3  58 
Comitês Permanentes  ............................................................................. 208.6  27 
Estado, definição  ............................................................................... 101.3 (n)  9 
Encontro Declarado, templo  .................................................................. 324.1  57 

Reuniões de Domingo  ....................................................................... 324.4  58 
Suspensão, definição ..................................................................... 101.3 (o)  9 
Suspensão por falta de pagamento de taxas  .................................... 323.11  56 
Suspensão da participação pelo templo .............................................. 323.9  55 
Suspensão, Nobre  .............................................................................. 101.9  11 

Templo: 
Admissão  ........................................................................................... 339.1  100 
Acessos  .............................................................................................. 332.7  85 
Patrimômio (venda de)  ...................................................................... 334.9  89 
Autoridade  ......................................................................................... 322.2  50 
Diretores  ............................................................................................ 327.8  67 
Títulos e seguro  ................................................................................. 334.2  86 

Despesas  ................................................................................................. 334.4  87 
Estatutos: 

Adoção  ............................................................................................ 331.1  80 
Procedimento de alteração  .............................................................. 331.2  80 
Apelação  .................................................................................... 331.4 (c)  81 
Aprovado pela Shriners International  ........................................ 331.4 (a)  81 
Mudança automática pela Shriners International  ............................ 331.5  81 
Preenchimento do Secretário Imperial ............................................. 331.3  81 
Rejeitado pela Shriners International  ......................................... 331.4 (b)  81 

Sessão ceremonial  ............................................................................. 324.2  58 
Mudança de localização  ...................................................................... 22,5  51 
Carta constitutiva   ............................................................................. 322.2  50 
Taxa de tolerância  ............................................................................. 211.3  37 
Programa de construção  .................................................................... 334.8  89 
Definição  ...................................................................................... 101.3 (p)  9 
Disciplina (pela Shriners International)  ............................................ 101.8  10 
Disciplina (do Nobre)  ........................................................................ 330.1  75 
Dispensa (para novo templo)  ............................................................ 329.1  70 
Dispensa (status)  ............................................................................... 329.6  73 
Taxas para a dispensa  ........................................................................ 211.2  37 
Divisão das taxas (proibição)  ............................................................ 335.9  95 
Vencimentos  ...................................................................................... 332.2  82 
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Eleição  ............................................................................................... 325.4  60 
Demonstrações financeiras (revisão)  ................................................ 334.6  88 
Transações financeiras  ...................................................................... 334.5  87 
Relatório Contábil  ............................................................................. 334.7  89 
Ano Contábil  ..................................................................................... 334.1  86 
Bandeira  ............................................................................................ 321.1  50 
Sede dos Templos (na sessão Internacional de Shriners)   ................. 340.1  100 
Como constituí-la  .............................................................................. 323.1  51 
Jurisdição  ........................................................................................... 328.1  67 
Comitê de liderança  ........................................................................... 325.9  61 
Local (mudança de) ...........................................................................  322.5  51 
Membros  ........................................................................................... 323.1  51 
Nomes  ............................................................................................... 320.1  50 
Ofensas  .............................................................................................. 101.8  10 
Oficiais  .............................................................................................. 325.1  59 
Oficiais (nomeação)  .......................................................................... 325.3  60 
Oficiais (eleição)  ............................................................................... 325.2  60 
Oficiais (instalação)  .......................................................................... 326.3  63 
Oficiais (obrigação)  ........................................................................... 326.1  63 
Poderes (reservado)  ........................................................................... 324.8  59 
Presidente Oficial  .............................................................................. 324.7  59 
Quórum  ............................................................................................. 324,6  58 
Reconhecido  ...................................................................................... 322.1  50 
Registros (entrega)  ............................................................................ 327.7  66 
Remitidas (para Shriners International)  ............................................ 333.1  86 
Representantes  ................................................................................. 325.10  61 
Selo  .................................................................................................... 320,2  50 
Termo de obrigação de longo prazo  .................................................. 334.8  89 
Independência  ................................................................................... 328.1  67 
Reunião especial  ................................................................................ 324.3  58 
Reunião declarada  ............................................................................. 324.1  57 
Unidades: 

Controle  .......................................................................................... 336.1  96 
Requerimentos  .............................................................................. 3636.1  96 

Comitê de Operações e Procedimentos do Templo  ........................... 208.7 (i)  30 
Encerramento da filiação, Templo  ......................................................... 323.9  55 
Jurisdição territorial, Internacional  ........................................................ 202.2  16 
Jurisdição territorial, Templo  ............................................................. Parte IV  101 
Hora e local, Comitê  ......................................................................... 208.7 (e)  29 
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Transações de Diretores Imperiais, Comitês  .................................... 208.7 (b)  29 
Tesoureiro, Imperial, funções  .......................................................... 206.5 ( e)  24 
Tesoureiro, Templo, relatórios orçamentais  ..................................... 334.4 (h)  87 
Tesoureiro, Templo, funções  ................................................................. 327,4  66 
Atos não autorizados (internacionais) ....................................................  207.8  26 
Atos não autorizados (templo) .............................................................  334.13  91 
Unidades, Associações de  ...................................................................... 209.2  33 
Unidades, clubes e atividades em jurisdição concorrente  ...................... 337.6  97 
Unidades, controle pelo Potentado do Templo  ...................................... 336.1  96 
Unidades, requisitos de relatórios financeiros .......................................  336.3  96 
Unidades, podem não ter uso exclusivo de parte da receita  .................. 335.9  94 
Unidades, exposições públicas  ............................................................... 336,2  96 
Atividades ilegais  ................................................................................... 335.1  92 
Uso do nome, Shriner, limitado  ............................................................. 335.2  92 
Uso do nome, Hospitais Shriners, limitado  ........................................... 335.3  92 
Vagas, em comissões  ............................................................................. 208.3  27 
Vagas, como preencher  ........................................................................ 325.14  62 
Vagas em escritórios específicos  ......................................................... 325.15  62 
Vagas, Secretário Imperial ou Tesoureiro  ............................................. 206.6  25 
Vagas, escritório do Templo  ................................................................ 325.13  62 
Valores  ................................................................................................... 210.4  35 
Violação proibida da Lei Shriner .......................................................... 335.14  94 
Visitantes do Templo  ............................................................................. 339.1  100 
Visitantes do Templo, propósito especial  .............................................. 339.2  100 
Renúncia Voluntária  ...................................................................... 2323.9 (B)  55 
Assinatura Permanente Voluntária, Hospitais  ....................................... 332,5  84 
Licenças, Iniciação  ................................................................................. 328.4  68 
Licenças, Responsabilidades  ............................................................. 332.2 (e)  82 
Uniformes Iate ........................................................................................ 213.5  40 
 


